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VOORWOORD.

De literatuur over de residentie Ternate lieeft reeds een vrij

groeten omvang verlcregen, zooals door een enkelen blik op de in

deze Bijdragen aangehaalde geschriften voldoende wordt aange-

toond ;
toch stuitte ik bij de raadpleging herhaaldelijk op minder

juiste voorstellingen en onvolledige gegevens, die het mij vaak

veel moeite kostte te verbeteren of aan te vullen.

De oorzaken , die hiertoe hebben medegewerkt , zijn van drieërlei

aard, en wel:

voor ambtelijke berichten, dat te onbepaald geloof werd gehecht

aan inlichtingen ter hoofdplaats verstrekt door personen, die naar

iets gevraagd het antwoord niet durfden schuldig blijven en inder-

'

daad niet of niet voldoende op de hoogte waren van bijzonder-

heden, welke hun volstrekt geen belang inboezemden;

voor reisverhalen, dat de reizigers te kort vertoefden om iets

degelijk te kunnen onderzoeken en gewoonlijk het plaatselijk Ma-

leisch niet eens kenden , zoodat bij verkeerd begrip der verbeelding

vrij spel werd gelaten;

en eindelijk voor ieder zonder onderscheid, de groote verschei-

denheid der te behandelen stof met tal van verschillen voor elke

eilandengroep, slechts door een langer oponthoud op meerdere

plaatsen en onderlinge vergelijking te overzien.

Naar gelang zich een geschikte gelegenheid voordeed en ik over

den noodigen tijd kon beschikken, werden mijnerzijds pogingen

aangewend om de bestaande leemten te herstellen; en het zijn de



^^ VOOEWOORD.

aldus verzamelde aanteekeningen
, die thans het licht zien in

den vorm van eenige plaats- en reisbeschrijvingen
, een zeer'be-

knopt geschiedkundig overzicht met toelichtingen en een proeve
van Ternataansche taaistudie.

Dat het onderwerp nog ver van uitgeput is, zal ik wel niet
behoeven te herinneren: maar na mijne reizen naar Meuw-Guineam de jaren 1887 en 1888 hield ik mij schier onafgebroken bezig
met de bewerking van mijn dagboek en het rangschikken eener
uitgebreide verzameling van ethnologische voorwerpen, waardoor
Ik wel verplicht was de op mij genomen taak binnen enge grenzen

In de hoop dat het niettemin der moeite waard zal blijken van
den inhoud kennis te nemen, worden deze Bijdragen in de be-
langstelling der beoefenaren van Indische taal-, land- en volken-
kunde aanbevolen.
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VERKLARING DER PLATEN.

PLAAT I.

Fig \ en 2. Twee harpoenen bij de Badjo's in gebruik, de grootste voor
de schildpad- en de kleinste voor de tripangvangst : de hak* van beiden
komen overeen.

Het gebruik en de namen zijn te vinden in Hoofdstuk IH, blz. 50
Ftg. 3. Een lap geklopte boomschors van den i^m-boom, denkelijk een soort

Broussoiietia, waarop allerlei figuren geteekend zijn; is afkomstig van Galela
en wordt daar als baadje {kotangó hóhoda) door de Alfoeren gedragen

Ftg. 4 Een lendengordel {fisa hóhoda) van dezelfde schors, het doek en de

schTamdeÏer"^'
'' '™°'™' ^™ ^^^^^^ afkomstig en dient tot bedekking der

Fig. 5. Een bosje opgerolde en een paar uitgerekte bladreepen tot vlechten
afkomstig van een Orchidee {taUsasoe), die in grooter aantal op de Soela-'
eilanden en m Oost-Halmahera voorkomt. Na drie dagen in water geweekt te
zijn kunnen die reepen tot vlechten gebezigd worden en de gele kleur gaat
nooit verloren. °

PLAAT n.

Fig 1 Een lap met figuren beteekende boomschors, dienende tot vrou-wenrok {gado hóhoda).

geuÏurd^'
^' ^^" ^™'^<^"g°rde] als boven, met andere figuren en verschillend

Ook deze twee zijn van Galela afkomstig en de wijze, waarop de schors tot

Baild iT,
p° 206.°

" °^^'^'''" '"" ^'' ^"''™- ^''''^^- ^' Ethnographie,

Fig 3. Stukjes mica op de bovenvlakte en de breuk gezien, afkomstig van
Mamboeloesan op Peleng; vgl. het aangeteekende in Hoofdstuk VHI, blz 134.

PLAAT m.

HoSLk v"r' ''"' ^^" '-' ^"^"^ ^^^^"' ""--^«" ^-'^~ ^^

Fig. 2. 2. Sarong',, afkomstig van Soelabési en met Europeesche garens
geweven. ^
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Fig. 3. 3. Een schild met paardenhaar versierd, van Toboengkoe afkomstig
en aldaar kanta geheeten.

PLAAT IV.

Fig. 1. Een muziekinstrument (toelaló), afkomstig van Banggai en vooral

bij de Alfoeren veel in gebruik; zie de beschrijving en wijze van bespeling in

Hoofdstuk VIII, blz. 131.

Fig. 2. 2. 2. 2. Doozen van tofcisasoe-bladeren vervaardigd , afkomstig van
Soelabési; de grootere dienen tot bewaring van siri/(- en jsmawgi-benoodigdheden

,

de kleinere van tabak; allen zijn opgelegd met stukjes mica.

Fig. 3. Een hoed van ta&isasoe-bladeren , eveneens van Soela afkomstig en

te Ternate bekend als toloe bantah; zie de Woordenlijst i. v. toloe.

Fig. 4. Een armband van de Gonusschelp, afkomstig van Tobelo en aldaar

bobili geheeten; de wijze van vervaardiging is beschreven in het Int. Archiv

für Ethnographie, Band II, blz. 207.
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Aanteekeningen, gehouden op eene reis aan de noord- en westkust

van Halmaheira, opgenomen in het Tijdschrift voor Nederlandsch-

Indië, 18e jaargang, 2e deel, blz. 209 en vlg.

Aanteekeningen nopens eene reis naar Bima, Timor, De Moluksche

eilanden, Menado en Oost-Java, gedaan in 1821 en 1822 met den

Hoogleeraar C. G. C. Reinwardt, door I. Th. Bik, opgenomen in

het Tijdschrift van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en

Wetenschappen, Deel XIV, blz. 125.

Aardrijkskundig en Statistisch Woordenboek van Nederlandsch-Indië,

bewerkt naar de jongste en beste berigten. Met een voorrede van

Prof. P. .T. Veth. Drie deelen. Amsterdam, P. N. van Campen, 1869.

Annales de 1' extreme Oriënt. Revue illustrée asiatique et oceanie. Re-

dacteur en chef: M. Meyners d'Estry. Paris, Challamel Ainé, Li-

braire-éditeur.

Anszüge aus den auf einer Neu-Guinea-Reise im Jahre 1873 geführten

Tagebüchern von Adolf Bemhard Meyer als Erlauterung zu den Kar-

ten der Geelvinkbai und des Mac Gluer-golfes. Dresden. 1875.

C. F. H. Campen. Beschrijving van het district Kau, opgenomen in

het Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap , Tweede Serie.

Deel I.

Idem. Beschrijving van het landschap Toebaroe of Gam-mië, opgeno-

men in de Bijdragen van het Koninklijk Instituut voor de Taal-,

Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, 4e volgreeks, Deel X.

Idem. De Alfoeren van Halmahera, opgenomen in het Tijdschrift voor

Nederlandsch-Indie, jaargang 1883, I, blz. 293.

Idem. De godsdienstbegrippen der Halemaherasche Alfoeren, opgeno-

men in het Tijdschrift van het Bataviaasch Genootschap , Deel XXVII ,

blz. 438.
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Idem. De godsdienstbegrippen der Halenaalieraselie Alfoeren, eenige
oude volkssagen naverteld, opgenomen in het Tijdschrift van het Ba-
taviaasch Genootschap, Deel XXX, blz. 437.

Idem. De Houtsoorten van Hale-ma-hera , opgenomen in De Indische
Gids, 5e jaargang, I, blz. 139.

Idem. De landbouw op Halemahera, opgenomen in het Tijdschrift voor
Nijverheid en Landbouw, Deel XXIX, blz. 1.

Idem. De politieke toestand van Halemahera in het begin van het
jaar 1881, opgenomen in De Indische Gids, 3e jaargang, II, blz.

390 en 4e jaargang I, blz. 347 en II, blz. 842.

Idem. De visscherij op Halemahera, opgenomen in het Tijdschrift voor
Nijverheid en Landbouw, Deel XXVIII, blz, 271.

Idem. Eenige mededeelingen over de Alfoeren van Halemahera, opge-
nomen in de Bijdragen van het Koninklijk Instituut, 4e volgreeks,
Deel Vm, blz. 162 en 511.

Idem. Het eiland Halemahera, opgenomen in het Tijdschrift van het
Bataviaasch Genootschap, Deel XXVIII, blz. 240.

Idem. Nalezingen op het opstel over de godsdienstbegrippen der Ha-
lemaherasche Alfoeren (Deel XXVII, blz. 438), opgenomen in het
Tijdschrift van het Bataviaasch Genootschap, Deel XXVIII, blz. 337.

Idem. Ternataansche pantoens, Ie Serie, opgenomen in Deel XXX
van het Tijdschrift van het Bataviaasch Genootschap, blz. 443 en
ibidem, 2e Serie, in hetzelfde Deel, blz. 624.

(NB. ]Sr°. 1, 2 en 6 met kaarten; n°. 7, 9 en 10 met afbeeldingen).

Coup-d'oeil général sur les possessions Neerlandaises dans l'Inde Ar-
chipélagique par G. I. Temminck. Tomé troisième. Leide, Arnz. et

Comp. 1849.

Dagboek, van Dr. H. A. Bernstein's laatste reis van Temtite naar
Nieuw-Guinea, Salawati en Batanta, 17 October 1864—19 April
1865; bewerkt door Mr. S. C. I. W. Van Musschenbroek. Met aan

-

teekeningen, bijlagen en eene kaart. Opgenomen in de Bijdragen
tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indie , uitge-
geven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Vol-
kenkunde van Nederlandsch-Indie. Vierde volgreeks, Deel VII, 4883,

De aanspraken van Solok op Noordoost-Borneo door P. I. B. C. Ro-
bidé van der Aa, opgenomen in De Indische Gids, 4e jaargang, I,

blz. 501 en vlg.

De Europeërs in den Maleischen Archipel door P. A. Tiele, opgeno-
men in het Tijdschrift van het Koninklijk Instituut, 4" volgreeks
Deel I, Hl, IV, V en VI en 5e volgreeks. Deel ï.
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De Moluksclie eilanden. Reis van Z. E. den Gouverneur-Generaal

Ch. F. Pahud door den Molukschen Archipel, door P. van der Crab.

Batavia, Lange en C°. 1862.

De Namo leo en andere Tahinatesche vertellingen, gevolgd door een

liedje. Met Nederlandsche vertaling en aanteekeningen door J. G. F.

Riedel, opgenomen in het Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie
,
jaarg.

II, blz. 431.

De Oltkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indie. Verzameling

van onuitgegeven stukken uit het oud koloniaal archief. Uitgege-

ven en bewerkt door Jhr. Mr. I. K. I. de Jonge. Deel II, III, IV.

's Gravenhage, Martinus Nijhofl, 1872—1875.

De sluik- en kroesharige rassen tusschen Selebes en Papua, door

J. G. F. Riedel, 's Gravenhage , Martinus Nijhoff, 1886.

De Sulaneezen, hunne gebruiken bij huwelijken, geboorte en bij het

mutileeren des hchaams , door J. G. F. Riedel, opgenomen in de

Bijdragen van het Koninklijk Instituut, 4e volgreeks, DeelX, blz. 395.

De Tei'detliging van Ternate onder den Gouverneur Johan Godfried

Budach, door P. A. Leupe, opgenomen in de 1'ijdragen van het

Koninklijk Instituut, nieuwe volgreeks, Deel VIII, blz. 262.

Die Mohlklteil. Geschichte und Quellenmassige Darstellung der Er-

oberung und Verwaltung der Ostindischen Gewürzinseln durch die

Niederlander. Mit einem Anhange von bisher ungedruckten Akten-

stücken von Dr, Heinrich Bokemeyer. Mit einer Karte. Leipzig, F.

A. Brockhaus 1888.

Dotladi ma-taoe en goma ma-taoe of Zielenhuisjes in het district Tobelo

op Noord-Halmahera door F. S. A. de Clercq, opgenomen in het

Internat!onales Archiv für Ethnographie, Bd. II, 1889, S. 204.

Dl'. S. A. Buddingli , Neèrlands Oost-Indie. Reizen over Java, Ma-

dura, Makasser, Saleijer, Bima, Menado, Sangier-eilanden , Talau-

eiianden, Ternate, Batjan, Gilolo en omliggende eilanden enz. ge-

daan gedurende het tijdvak van 1852—1857. Met platen. Drie deelen.

Amsterdam, Wed. J. C. van Kesteren en Zoon. 1867.

Een korte terugbhk op de Molukken en Noordwestelijk Nieuw-Guinea,

door J. A. P. E. Kniphorst, opgenomen in De Indische Gids, 5e jaarg.,

II, blz. 290 en 465.

Fastes militaires des Indes Orientales Neerlandaises
,

par A. J. A.

Gerlach, Capitaine d' Artillerie au service de S. M. Ie Roi des Pays-

Bas. Zalt-Bommel, Joh. Noman et Fils. 1859.

Feestviering te Ternate in 1753 door Mr. J. Bousquet, opgenomen
in Notulen der Algemeene en Bestuursvergaderingen van het Bata-

viaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Deel III, blz. 101.
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Flora van Nederlandsch-Indie door F. A. W. Miqiiel, hoogleeraar in

de plantenkunde te Amsterdam. Vier deelen met platen. Amsterdam
en Utrecht bij C. G. van der Post en C. van der Post Jr. 1855.

Frangois Valentljn's Oud- en Nieuw Oost-Indien. Met aanteekeningen

,

volledige inhoudsregisters , chronologische lijsten, enz. uitgegeven
door Mr. ,T. Keijzer, Drie deelen. Amsterdam, Wed. J. C. van Res-
teren en zoon. 1862.

Fragment mijner reize door de Molukko's door I. F. G. Brumund.
Opgenomen in het Tijdschrift van het Bataviaasch Genootschap , Deel
V, blz. 322—396.

Fragment uit een reisverhaal , opgenomen in het Tijdschrift voor Ne-
derlandsch-Indie ,

18e jaargang, I, blz. 391 en vlg.

Greschiedenis van de Nederlandsche Regering in Indie gedurende
1816—1858, door den Hoogleeraar G. Lauts. Twee Deelen. Amster-
dam, Frederik Muller. 1866.

GescMedenis van Ternate, in Ternataanschen en Maleischen tekst,

beschreven door den Ternataan Naïdah, met vertaling en aanteeke-
ningen door P. Van der Crab, opgenomen in het Tijdschrift van
het Koninklijk Instituut, 4e volgreeks, Deel II, blz. 381 en vlg.

GrescMedkundig overzicht van de expeditie naar Tomorie op Celebes
in het jaar 1856 door A. W. P. Weitzel , met een kaart. Opgeno-
men in de Bijdragen van het Koninklijk Instituut, uitgegeven ter

gelegenheid van het zesde internationale congres der oriëntalisten te

Leiden, 's Gravenhage , Martinus Nijhoff. 1883.

Handleiding bij de beoefening der Land- en Volkenkunde van Neder-
landsch Oost-Indie, voor de cadetten, bestemd voor den dienst in

die gewesten, door Dr. J. J. de Hollander, Hoogleeraar aan de
Koninklijke Militaire Akademie. Tweede Deel. Derde omgewerkte
uitgave. Te Breda bij K. G. Oukoop, voor rekening van de Konink-
lijke Militaire Academie. 1877.

Handleiding tot de kennis der geschiedenis, aardrijkskunde, fabelleer

en tijdrekenkunde van Java, door J. Hageraan Jcz. Twee deelen.

Batavia, Lange & O». 1852.

Het journaal van den baron Van der Capellen op zijne reis door de
Molukko's, opgenomen in het Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie,
17e jaargang, II, blz. 281 en vlg.

History of the Indian Archipelago : containing an account of the man-
ners, arts, languages, religions, institutions and commerce of its

inhabitants by John Crawfurd, F. R. S. , late British Resident at the

Court of the Sultan of Java. In three volumes. Edinburgh 1820,
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Insulintle: het land van den orang-oetan en den paradij svogel, door

Alfred Russel Wallace. Uit het Engelsch vertaald en van aanteeke-

ningen voorzien door prof. P. J. Veth. In twee deelen. Amsterdam,

P. N. van Kampen. 1870 en 1871.

J. W. Cranssen te Ternate: 13 September 1799—18 Juni 1801,

door Dr. L. W. G. de Roo, opgenomen in het Tijdschrift van het

Bataviaasch Genootschap, Deel XVI, blz. 503—535.

lijst der Gouverneurs van Amboina, zoo ten tijde der Portugezen als

onder de Nederlandsche heerschappij, met aanteekeningen , loopende

van 1605—1864, aangeboden door E. A. W. Ludeking en opge-

men in het Tijdschrift van het Bataviaasch Genootschap, Deel XIV,

blz. 524—553.

Mededeelingen nopens reizen in den Indischen Archipel door Dr. H.

A. Bernstein (1864), opgenomen in het Tijdschrift van het Bataviaasch

Genootschap, Deel XVII, blz. 79—109.

Nederlandscli-Indisch Plakaatboek, 1602—1811, door Mr. J. A. van

der Ghijs. Meerdere deelen. Uitgegeven door het Bataviaasch Genoot-

schap van Kunsten en Wetenschappen met medewerking van de

Nederlandsch-Indische Regeering. Batavia, Landsdrukkerij, 1886.

Nederlandscli Nieuw-Guinea en de Papoesche eilanden. Historische

bijdrage, ± 1500—1883, door A. Haga, kolonel. Uitgegeven door

Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Batavia,

W. Bruining en C. ; 's Hage , M. Nijhoff, 1884.

Nederlandscli Oost-Indie. Beschreven en afgebeeld voor het Neder-

landsche volk door Mr. P. A. van der Lith, met prachtig gekleurde

platen naar oorspronkelijke teekeningen. Doesborgh , J. C. van Schenck

Brill. 1875.

Oud- en Nieuw Oost-Indien , bevattende een naauwkeurige en uitvoerige

verhandeling van Nederlandsch Mogendheid in die Gewesten, door

Franfois Valentijn. In vijf deelen. Ia en Ih, Ila en Ilb. Te Dordrecht

en Amsterdam bij Joannes van Braam en Gerard Onder de Linden,

boekverkoopers. 1724.

Overeenkomsten met Inlandsche Vorsten; VIII, Contract met Ter-

nate, opgenomen in De Indische Gids, 4e jaargang, I, blz. 693.

Overname van Ternate van de Engelschen in 1803, door P. A.

Leupe, opgenomen in het Tijdschrift van het Koninklijk Instituut,

4e volgreeks, Deel III, blz. 202—223.

Plantkundig woordenboek voor Nederlandsch-Indie ; met k»rte aan-

wijzingen van het geneeskundig eu huishoudelijk gebruik der planten

en vermelding der inlandsche en wetenschappelijke benamingen.
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door G. J. Filet, Oud-officier van Gezondheid van het Nederlandsch-
Indisch leger. Leiden, Gualth. Kolff, 1876.

Rapport van den Hoofdinspecteur H. .T. van de Graaft' en den Inspec-
teur G. J. Meijlan, belast met eene commissie naar de Molukken,
opgenomen in het Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie , 18e iaaraang,
I, biz. 73 en vlg.

J ö ö-

Rapport over 's Compagnies Regt op de Groote Oost, door R. de
Klerk, J. E. van Mijlendonk en W. A. Alting, opgenomen in de
Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen. Batavia, Lange & G°. 1868.

Realia. Register op de generale resolutiën van het kasteel Batavia.
1632—1805. uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van
Kunsten en Wetenschappen. Eerste deel. Leiden, Gualth. Kolff. 1882.

Reis door de Miuahasa en den Molukschen Archipel, gedaan in de
maanden September en October 1855 in het gevolg van den Gou-
verneur-Generaal Mr. A. J. Duijraaer van Twist, door P. Bleeker.
Batavia, Lange & C. 1856.

Reistochteu naai- de Geelvinkbaai op Nieuw-Guinea in de jaren 1 869
en 1870, door C. B. H. von Rosenberg, ambtenaar belast met
wetenschappelijke onderzoekingen in Nederlandsch-Indie. Met kaarten
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1.

De Hoofdplaats.

Op de zachte glooiing van den oostelijken bergrug, die zee-

waarts in een vlakte van geringen omvang eindigt, ligt groo-

tendeels langs het strand de hoofdplaats der uitgestrekte

residentie, welke aan Celebes' Oostkust aanvangt en tot den
141en lengtegraad reikt, — het bekende Ternate, —nu bijna

drie eeuwen geleden door de Hollanders onder den zeevoogd

VVijBRAND VAN Warwijk voor het eerst bezocht.

Als eenigszins klassieken bodem heeft die plek recht op onze

belangstelling, waar tal van geslachten zijn vergaan en andere
na hen verrezen, die allen min of meer den stempel van hun
tijd op deze enge ruimte afdrukten en niettemin op de omge-
ving zoo weinig invloed uitoefenden, dat de schets van den
oudsten Nederlandsch-Tndischen geschiedschrijver schier geheel

op den tegenwoordigen toestand past ').

Meerdere oorzaken liggen daaraan ten grondslag, maar de
hoofdreden dat Ternate het eigenaardig karakter van vroeger

behield is wel, dat de handelsbeweging der groote volkeren

zich nooit tot deze oorden uitstrekte en de kleine nederzetting

van enkele vreemdelingen daardoor van zelf meer opging in de

1) Volgens Valentijn (Ib. blz. 14) was )>de bevolking van dit eiland ten
sgrootsten dealen Ternataanen , en vorder Nederlanders, ook eenige afzetsels

»van Portugeezen, Mixtizen , Maleiers, Macassaaren, Chineezen, Arabiers en
«veel Javaanen, de twee laatsten om den nagelhandel".
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gebruiken der inboorlingen, welke laatsten uit den aard der

zaak slechts geringe neiging tot verandering van aloude ge-

woonten aan den dag legden ^).

De weinige belangstelling in deze streken is begrijpelijk: de

voordeelen, door de specerijteelt opgeleverd, zijn reeds lang

verdwenen en gedurende tal van jaren is dit gewest een last-

post op de begrooting, dat millioenen heeft gekost voor de

zeer twijfelachtige eer van het bezit van een eilandengroep,

door natuuronderzoekers in de schitterendste kleuren geschetst,

maar voor den staat slechts van betrekkelijk zijdelingsch ge-

wicht.

Van uit de Moluksche Zee, die het geheele eiland omspoelt,

langs twee wegen bereikbaar, wordt de zuidelijke doorgang

het meest gevolgd, zelfs door schepen die om de Noord komen
en dit niettegenstaande de ver in zee uitstekende riffen veel

voorzichtigheid bij het binnenkomen van die zijde vorderen.

Met gewapend oog tracht de vreemdeling reeds bij voorbaat

iets te onderscheiden van het oord, dat hij straks nader zal

leeren kennen; maar hij is verplicht zijn nieuwsgierigheid te

bevredigen met de aanschouwing der moeilijk herkenbare wo-

ningen, tusschen het dichte groen als het ware verscholen.

Hier en daar wijzen eenige kokospalmen of een enkele Pisonia

met haar geel gebladerte op een kleine bebouwing, die later

zal blijken het middelpunt te vormen van een aanplanting van

meerdere cultuurgewassen , welke met geringe zorg bewerkt en

onderhouden den eigenaar geen groote opbrengst verzekeren.

Wel heeft de natuur alom hare schatten met kwistige hand

uitgespreid, daar zoowel de afgeronde kruin van Ternate's vul-

kaan ^) als het kegelvormig uiteinde van Tidore's piek , die bij

1) De voorspelling van Temminck (III, blz. 123) »que ces passages ne man-
»queront pas d'être parcoiirus par les navigateurs, comme une voie commer-
sciale tres importante", heeft zich tot heden niet bewaarheid.

2) Bleeker beweert (Dl. I, blz. 162), dat de top van den berg zich van de

hoofdplaats gezien vrij breed en afgeknot vertoont , doch onder een veel spitsere

gedaante, als men hem van de noordoost- en oostzijde aanschouwt. Wellicht
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verderen voortgang den gezichtseinder afsluiten, tot aan den
top met allerlei geboomte en struikgewas zijn begroeid; doch
geen kunst kwam haar ter hulpe, daar hiertoe bij de bewoners
de kennis ontbreekt en goede werkkrachten evenmin beschik-
baar zijn.

Nog weinige oogenblikken en het anker is gevallen, hetzij
op de reede of wel aan het verst uitgebouwde bruggenhoofd.
De hoop op een fraai stadsgezicht blijft echter onvoldaan:
waar men zich wendt, ontwaart men slechts lommerrijke lanen
met hier en daar een witten muur tusschen het groene loof
heenschijnende, en in een noordelijke richting meerdere op
palen gebouwde hutten aan het drooggeloopen strand; een
aanblik evenmin schilderachtig, als trefPend of indrukwekkend.

Die teleurstelling neemt toe door het hinderlijk gejoel, waar-
mede het meren aan het hoofd gepaard gaat; voor de kajuits-
passagiers dubbel onaangenaam, daar op het achterdek touwen
worden uitgelegd en sloepen uit de davids neergelaten, zoodat
kommando's van scheepsofficieren en het geschreeuw der matro-
zen elkaar onophoudelijk afwisselen en allen in groote haast
heen- en weervliegen, om aan de opvolgende bevelen van den
gezagvoerder te voldoen.

Een min of meer gelijksoortige drukte wordt aan den wal
waargenomen. Daar volbrengt ieder zijn dagelijksche taak met
de kalmte, die overvloed van tijd medebrengt, of verheugt zich
in een zalig niets-doen. Plotseling ontwaart de wachter op het
sloepenhoofd, dat te Maitara het sein voor de nadering van

wordt dit gezichtsbedrog veroorzaakt, doordien de krateropening, herkenbaar
aan een kale plek, aan den noordkant ligt, maar groot is het verschil niet
De berg heeft geen afzonderlijken naam en van een Gama-Lama-gebergte

als op de kaart achter het werk van Haga, is nooit iets gehoord. Er zijn
meerdere heuvelachtige verheffingen op den top, bekend onder de namen van
Mekah of de eigenlijke piek in het westen, Medina een bergrug van zuid naar
oost Kaf of Wakaf in het noorden en Tërkan in het zuidwesten; Wakaf,
iets hooger dan de piek, is de kraterwand, welks middellijn wordt geschat op
iF 500 Meter. De door Van der Ckab bij Naïdah, noot 13, opgegeven bena-
mingen zijn minder juist.
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een stoomschip is geheschen; hij snelt rond om hiervan bericht

te geven aan de autoriteiten en voornaamste ingezetenen en als

een loopend vuurtje is het nieuws bekend. Ieder geraakt in

een soort van spanning: ambtenaren en officieren verwachten

mogelijke bevordering of verplaatsing, handelaren rekenen op

de toezending van goederen of tijdingen over marktprijzen en

weinigen schijnen het onder dien indruk te kunnen uithouden

binnen de enge muren hunner woning. Het duurt dan ook

niet lang, of alles stroomt naar het hoofd, om de naderende

boot te bewonderen met een belangstelling, alaof nog nooit

een stoomer de reede bezocht. Europeanen, Arabieren, Chinee-

zen en inlanders geven hunne kwinkslagen ten beste en keeren

eerst huiswaarts als de postpakketten naar het kantoor zijn

overgebracht; koelies beginnen dadelijk met het lossen van

goederen; velen zien kennissen aan boord of ontmoeten die bij

het weggaan; en dezelfde plaats, nog geen half uur te voren

als uitgestorven, vertoont een buitengewone levendigheid, die

eerst eindigt als de boot is weggestoomd.

Het behoort tot de eischen der moderne beschaving, dat

men zich kunstmatig opwindt bij hetgeen de op dat gebied

niet verwende Hollander een prachtige waterpartij of een fan-

tastische heuvelenreeks noemt; welke sporen van verrukking de

baar nog medebrengt naar de tropen, als hij bij toeval de

reede van Padang aandoet en meent in bewondering te moeten

geraken over het nietige eilandje Pisang, dat min of meer

gelijkt op een drijvend atol. De Duitscher, dien het een aan-

geboren behoefte is te dwepen met het ideale, heeft zelfs een

climax van »schön, wunderschön , wundervoU" uitgedacht, om

dien vermeenden indruk in woorden terug te geven, ofschoon

het werkelijk schoone dikwerf aan veler waarnemingsvermogen

ontsnapt. Waar bestond ooit beter gelegenheid het quasi-over-

kropt gemoed te luchten dan in de nabijheid van Ternate met

die onafzienbare rij vulkanen , die terstond het schrikbeeld van

uitbirstingen en de daarmede gepaard gaande verwoesting in

al zijne gevolgen voor den geest roept en onmerkbaar herinnert
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aan de somber gekleurde tafereelen uit tal van reisbesclirijvin-

gen! Wie nooit vuurbrakende bergen aanschouwde of zelf

aardbevingen bijwoonde, ontstelt alliclit op het zien van den

kleinen rookkolom , die Ternate's bergtop in het noordwesten

uitstoot; maar overigens is de aanblik van dit eiland niet aan-

grijpend en verliest het grootsche zijn waarde door gebrek aan

afwisseling.

Iets anders is het, als men eenmaal voet aan wal heeft ge-

zet. Dan waant men zich te bevinden aan den oever van een

meer of binnenzee, met de kust van Halmahera in het ver-

schiet ') ; waar de zon zich spiegelt in het breede en toch. kalme

water en tal van visschersprauwen zich in allerlei richtingen

bewegen, nu eens zachtkens voortglijdende met gespannen

zeilen en dan weder op de maat van het roeiersgezang door

pagaaien snel bewogen, — als het onomstootbaar bewijs, dat

de mensch ook hier de natuurkrachten aan zich dienstbaar

maakt trots het stomme geweld van den brandenden kolos.

Bleeker herinnert er in zijn bekend werk aan ^), dat men

bij het noemen van ïernate te denken heeft aan vier onder-

scheidingen: de residentie van dien naam, de hoofdplaats, het

sultanaat en het eiland. Van deze zijn de twee eerste benamingen

van europeeschen oorsprong, ontstaan bij de administratieve

indeeling van Nederlandsch-Indie , en hebben de beide laatste

van een inlandsch standpunt dezelfde beteekenis, nl. die van

zetel van het sultansbestuur ; zoodat nog heden in de taal des

volks met het gaan naar Ternate wordt bedoeld, het zich be-

geven naar de wijken om of nabij het vorstelijk paleis. Deze

omschrijving van Bleeker is overigens voor uitbreiding vatbaar

1) Bij de aaneenschakeling -van onwaarheden , door Dr. Buddingh over Ter-

nate in zijn -werk «Neérlands Oost-Indië" gepubliceerd, is het haast onnoodig

te herinneren, dat in strijd met zijn bewering Hiri van het strand niet te

zien is (Dl. II, blz. 117).

2) Reis door den Molukschen Archipel, Dl. I, blz. 181.
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en zou kunnen omvatten de reede van Ternate, den berg van

Ternate, en andere zoowel door Europeanen als inlanders ge-

bezigde termen. Wij zullen ons thans bewegen binnen de grenzen

der hoofdplaats, die nog niet lang geleden van regeeringswege

zijn vastgesteld ').

Gemeten van den vlaggestok vóór de residentswoning is de

hoofdplaats gelegen op 47' 13" N. B. en 127° 22' 39" L. beoosten

Greenwich en strekt zich uit langs het strand, ten zuiden tot

aan de Brangka Toboko^), een geul met steenrijke bedding,

waarlangs bij hevige regens het van den berg afstroomende

water zich somwijlen in zee ontlast en ten noorden tot de

Soahsio of negen kampongs , een algemeene benaming voor een

vereeniging van wijken of buurten rondom de woning der hoogste

inlandsche autoriteit gegroepeerd; terwijl de westelijke grens

loopt over de lagere helling van den naar het oosten gekeerden

bergrug achter de Mohamedaansche , Chineesche en Europeesche

begraafplaatsen. Drie nagenoeg evenwijdig loopende straten oi

wegen, waarvan de strandweg de langste is, onderling door

min of meer smalle paden verbonden, vormen de eigenlijke

stad, die noordwaarts overgaat in het Chineesche kamp, aan

welks einde het fort Oranje ligt, dat weder door de Maka-

saarsche wijk van het sultansgebied wordt afgescheiden.

De weg langs den zeeoever, zijnde een dichte laan van ^a/a/a;-

boomen, hier en daar afgewisseld door Canarium en de sierlijk

bloeiende Barringionia ^), maakt al dadelijk een aangenamen

t- 1) Opgenomen in Staatsblad 1885, n°. 186.

1 ^) Brangka of barangka is een Moluksch woord , waarmede stoten, firrac/ifen,

uitgedroogde heken en ravijnen worden aangeduid ; sommigen beweren , dat het

van Spaanschen of Portugeeschen oorsprong is en schrijven het branca. In het

Ternataanseh zegt men daarvoor ngoeai. Teijsmann zegt (1. c. blz. 1 94) , dat

in deze ravijnen bij hevige regens bergstroomen ontstaan, die alles meesleepen

en soms zelfs de hoofdplaats overstroomen ; hij vergist zich daarin met het over-

loopen der goten in de stad.

y 3) De Ternataansche benamingen dezer boomen zijn; modjoei voor de Bat^-

ringtonia Speciosa en njiha voor den Canarium Communa; met galala vtordt

de Erythrina Picta bedoeld.
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indruk. Van het evengenoerade zeehoofd langs het steenkolen-

pakhuis dezen volgende , nadert men eerst het lusthuis bekend

als Kadatoe Todore, waar Tidore's vorst bij tijdelijk oponthoud

ter hoofdplaats verblijft *), herkenbaar aan een langen witten

muur met een hooge poort in het midden , waarboven zich een

overdekte stellage verheft, die als wachthuis vroeger meer dan

thans dienst doet ^). Het huis zelf biedt niets bezienswaardigs

aan, maar vóór den ingang is een zeehoofd uitgebouwd, dat

slechts zelden in bruikbaren staat verkeert en meer bijzonder

heet bestemd te zijn voor het aanleggen van vaartuigen van

Tidore afkomstig. Een opzichter of partadah zorgt gewoonlijk

op onvoldoende wijze voor het onderhoud en maakt huis en

erf slechts in orde bij de komst van Tidoreesche grooten : daar

wonen ook de ngosa of heerendienstplichtigen, die brieven en

boodschappen van en naar den Sultan moeten overbrengen en

die daartoe over een paar prauwen kunnen beschikken. Het

geheele erf is bekend als Palah-Djawa , een naam die is afgeleid

van de vroegere bouworde der woningen met een wachthuis

aan den ingang.

Reeds weinige schreden verder wordt het residentiekantoor

bereikt en recht daarover het derde zeehoofd, het zoogenaamde

sloepenhoofd, omdat dit de gewone aanlegplaats is der sloepen,

die van voor anker liggende schepen naar den wal gaan. Dit

hoofd is voor gouvernementsrekening gebouwd en zeer zeker

het netste, met een koepel waar het havenlicht wordt ontsto-

ken en des avonds naar frissche lucht snakkende ingezetenen

zich vermeien in de lichtstrepen , bij voortbeweging in het water

1) Reeds Valentijn (Ib, blz. 100) -vermeldt: »Als de koning ¥an Tidore op

»Ternate komt, zo wordt zijn Hoogheijd -van een huis, koerzen, olie onverdere

snoodtlijkheden , en ook van een Ledekant met zijn behangsel , en -van honderd

srijxdaalders , door de E. Maatschappij -voorzien". Van af den tijd der overne-

ming in 1817 ontvangt die vorst bij oproeping in dienst naar de hoofdplaats

een som van f 150.—
, als tegemoetkoming voor kleine uitgaven. Het huis is

sedert zijn eigendom.

2) Dergelijke -wachthuizen heeten in de -wandeling roemah pombo «duiventil".
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door de paalwormen achtergelaten. Achter het kantoor ligt de

gevangenis met de daarbij behoorende cipierswoning en wacht-

kamers, alle zeer nette gebouwen en over htt geheel doelmatig

ingericht ; natuurlijk op betrekkelijk kleine schaal ontworpen

,

verband houdende met de plaatselijke behoeften. Wel is waar,

maken de meesten door de bedekking met sagoebladeren , hier

bijna algemeen in gebruik , van uit zee gezien weinig vertoo-

ning; maar het valt niet te ontkennen, dat dit dekmiddel het

inwendige gebouw veel koeler laat dan dakpannen.

Vlak aan het residentiekantoor grenst het kantoor van den

havenmeester (een betrekking hier vereenigd met dien van be-

heerder der pakhuizen), en daarvan slechts door een nauwe goot

gescheiden de woning van het Hoofd van Bestuur, reeds van

verre herkenbaar aan den hoogen vlaggenstok te midden van

het dicht opeengehoopt geboomte. Uitwendig zonder praal ot

sier, ook al door het lage dak van katoe , is het niettemin een

zeer geschikt , ruim en bijzonder logeabel gebouw, met een riant

uitzicht op zee en een groot achtererf, waar alle gerieven van

Indische huizen in voldoende mate zijn aangebracht ^). Het is

nog niet heel oud, daar een steen in den voormuur de eerste

steenlegging op 80 Mei 1842 aangeeft en de overlevering ver-

haalt, dat op den 23en Januari 1844 de toenmalige resident

Helbach door een groot pasang-lilin feest het nieuwe residentie-

huis feestelijk inwijdde ^). Wel heeft het herhaaldelijk te lijden

gehad van hevige aardsohuddingen , niet het minst van die,

welke in 1855 het geheele eiland teisterde'), maar ongelukken

1) Bleekeb zegt er van (Dl. I, blz. 163), dat het weinig geschikt is om
indruk op de bevolking te maken en geenszins beantwoordt aan de stelling

van den vertegenwoordiger van ons gezag! Een phrase, die al even weinig be-

duidt als het ongunstig oordeel van Yan der Crab in De Moluksche Eilanden

,

blz. 261.

2) Het inwijden van een nieuw huis
,
gepaard met het ontsteken van tal van

kaarsen, heet in het Ternataansch festa, sarah totjah.

3) Met verbetering van hetgeen Bleeker (I, blz. 164), Bickmore (II, blz. 4)

en anderen over de aardbevingen en uitbarstingen te Ternate vermelden diene,

dat Valentijn spreekt van uitbarstingen op 18 en 19 Juli 1608, 1635, 1653
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waren daarvan nimmer het gevolg, daar het op een steenen

onderlaag geheel van hout is opgetrokken en zelfs een kleiner

gebouwtje achter de hoofdwoning is opgericht, waar de bewo-

ners zich bij erge schokken kunnen terugtrekken ^).

De voorgalerij met hare zwart marmeren tegels heeft eenzekere

vermaardheid , door zeeofBcieren zelfs naar Holland overgebracht,

als de beste danszaal van de geheele Molukken te zijn ; en waar
andere indrukken in een gewijzigde omgeving te loor gingen,

bleef bij tal van ouderen van jaren de herinnering voortbestaan

aan den tijd, dat zij op de niet zeer welluidende maar maat-

vaste inlandsohe muziek aan den arm van Ternate's schoonen

en 1687 en van hevige aardbevingen in 1673 en 1686, terwijl Bleeker ten

opzichte der eruptie in 1673, waarbij de asch tot op Ambon -viel, zich denke-

lijk -vergist met die van den berg te Gamkonora op Halmahera (Vgl. Valentijn
V', blz. 332). De zoogenaamde Verbrande Hoek of Batoe Angoes ontstond door

een lavastroom
, die in 1 737 naar zee vloeide : anderen beweren echter , dat dit

in 1770 plaats had (Zie ook ben. Korte Kroniek, Ile tijdperk, noot 78).

In deze eeuw werden de hevigste aardbevingen waargenomen in 1835 en
1839 (de laatste op 25 Maart, des middags 4 uur) on vooral in 1840. Aan
deze ging vooraf een eruptie op 2 Februari, gepaard met trillingen van den

bodem; in den nacht van 13 op 14 Februari deden zich schokken gevoelen

met een onderaardsch gedruisch , de hevigste tusschen half 4 en half 5 met
tussohenpoozen van een halfuur; terwijl de geweldigste schudding plaats had
op den Uii™, des voormiddags 10 uur, waarna op Ternate geen enkel steenen

huis
,
m«er bewoonbaar was. De schade bedroeg een millioen gulden en met

toestemming der Regeering circuleerde door geheel Indië een inteekenlijst (Zie

.Tav. Courant van 1 April 1840). Onder den indruk van den eersten schrik

wilde men den bestuurszetel naar Halmahera verplaatsen; hiervan is later af-

gezien [Temminck (Hl, blz. 143) is hieromtrent minder nauwkeurig]. In 1855
kwamen de hevigste schokken voor op den 14'i™ Juni, waarbij het fortje te

Dodinga op Halmahera instortte, den 164™ en 22^*™ Juni en den 1411™ Juli.

De jongste uitbarstingen in Juni 1862 en Augustus 1871 (deze o. a. beschre-

ven door Teijsmann in Natuurk. Tijdschr., Dl. XI, blz. 196), waren veel min-
der hevig. Dat volgens De Hollander (II, blz. 377, noot 2) in 1686 en 1840
ook vele menschen zouden zijn omgekomen, is niet bekend.

1) BiCKMORE (II, blz. 18) schat het gevaar van 's nachts onder de puinhoo-

pen eener woning te worden begraven te Ternate zoo groot, dat volgens hem
alle vreemdelingen een klein slaaphuis hebben achter dat, hetwelk zij bij dag
bewonen

!



10 DE HOOFDPLAATS.

der godin Terpsichore hulde brachten door een onvermoeiden
danslust, die met het avondschot aanving en nooit vóór het

ochtendschot eindigde ^).

De vroegere landvoogden, na het Engelsch tusschenbestuur
door residenten vervangen, waren gehuisvest achter de hooge
muren van het fort Oranje, tijdens de vele onlusten zeker
veiliger dan daar buiten, en wel in het tegenwoordige pakhuis,
dat toen een verdieping hooger was. Nadat rust en orde ter

hoofdplaats niet meer verstoord werden, bleek het doelmatiger
buiten het fort een geschikter plek voor residentswoning uit te

kiezen en men is daarin bij uitstek goed geslaagd. Twintig
opvolgende bestuurshoofden hebben die reeds bewoond; de een
bevorderde nuttige bijbouwingen , de ander dacht meer aan
versiering en het gevolg is geweest, dat langzamerhand een
geheel tot stand kwam, hetwelk aan billijke eischen ten volle

beantwoordt.

Langs het strand voortwandelende , bereikt men eerst een
zijweg, waarin het nette lokaal der Europeesche school, en op
den hoek hiervan het societeitsgebouw, door de ingezetenen
weinig bezocht, maar het welkome toevluchtsoord van door-
trekkende reizigers en vreemdelingen. Men vindt er een zeer
goed voorziene leestafel, waar tijdschriften en couranten na
rondlezing onder de leden worden nedergelegd. Met zeer af-

wisselend geluk bestuurd, zich nu eens verheugende in een
groot getal belangstellende leden en dan weder tijdelijk kwij-
nende door plaatselijke oneenigheden , heeft de sociëteit aan
alle stormen weerstand geboden; hetgeen voor een kleine plaats
als ïernate bepaald een geluk mag heeten, daar zonder zoo-
danige club een groot gerief zou worden gemist. De eerste op-
richters doopten haar »Minerva", een naam dien zij tot heden
behield.

Alle woningen aan dezen weg gelegen hebben het front zee-

1) Dat te Ternate altijd veel geur gemaakt werd, blijkt o. m. uit een relaas
der feestviering op 6 Augustus 1753, bij de bekendwording der benoeming van
den Gouverneur-Generaal Jaoob Mossel (Notulen Batav. Gen. Dl. III, blz. 101).
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waarts gekeerd, welke eigenaardigheid niet op vele plaatsen

wordt aangetroffen en hier moet ontstaan zijn na de laatste

hevige aardbeving '). Zonder twijfel is dit een ware verbete-

rino- en de woningen van particulieren en handelskantoren heb-

ben er veel in waarde door gewonnen. Zij deelen wel is waar

met het residentiehuis het ongemak, dat bij felle windvlagen

in het midden van oost- en westmoeson de lampen in de voor-

galerij des avonds gedurig worden uitgedoofd; doch hare be-

woners genieten dan ook van het vroolijk uitzicht op zee en

krijgen de frissche zeelucht uit de eerste hand.

Waar de weg zich aan den ingang van het Chineesche kamp

eenigszins kromt , liggen dicht bijeen de openbare marktplaats,

het schutterijmagazijn, de loods van den waterstaat en iets

westelijker het eenvoudige maar ruime kerkgebouw der protes-

tantsche gemeente. De pasar is het levendigste deel der geheele

stad , het vereenigingspunt van jong en oud , waar zoowel klem-

handelaren hunne waren uitstallen, als visschers, groenten- en

fruitverkoopsters en tal van anderen een soms zeer geringen

oogst tegen gereed geld omzetten, of wel een soort ruilhandel

drijven in de voortbrengselen der omliggende eilanden.

Vooral in de ochtenduren , en voorts den geheelen dag door,

heerschen hier een drukte en vertier, die gunstig afsteken bij

de andere min of meer eentonige omgeving en die het gevolg

zijn van een aangeboren behoefte der meest veelsoortige elementen,

om zich van den gewoonlijk weinig vermoeienden arbeid te

verpoozen onder het gebruik van kleine versnaperingen en de

onmisbare sagoeweer. Een waar genot is het voor den gemak-

lievenden inlander neer te hurken naast de vrucht zijner niet

noemenswaardige inspanning en onder het kauwen van pinang-

en betelvrucht de koopers te woord te staan, zonder zijn waar

aan te prijzen en alleen in geestdrift gerakende op den onuit-

puttelijken woordenvloed , waarmede een landgenoot zijn jongste

ervaringen ten beste geeft. Van verre hoort men reeds aaneen

1) Zie Fragment, enz., blz. 426.
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soort gegons, dat men een publieke verzamelplaats nadert en

bij zooveel onschuldige genietingen , in de inlandsche maatschappij

met hare geringe eischen een zelden verzuimde gelegenheid tot

afwisseling , treffen de spoedig voldane tevredenheid en de inge-

wortelde handelsgeest, die uit het gesprek der voorbijgangers

zoo duidelijk te voorschijn treedt. Een viertal Alfoeren van

Halmahera heeft vrijwillig de zorg voor reiniging der pasarhods

op zich genomen en gaarne offeren de vaste bezoekers enkele

centen voor het voorrecht, op een gezuiverd plekje hun vracht

te kunnen nederzetten; — dit gaat alles hoogst geregeld en

zonder eenige inmenging van het bestuur.

Welk een menigte rassen komen niet in die enge ruimte

bijeen! Hier de Makasaar, grootendeels van de vischvangst le-

vende ; daar de Alfoer i) van den overwal met de sagoe, geklopt

in het ongerepte woud; ginds de Ternataansche handwerksman

met de producten van zijn kunst; elders een bewoner van den

bergrug met voortbrengselen van erf of tuinen; en te midden

van deze afstammelingen van Europeanen en Chineezen, in-

landsche Christenen en Arabieren, allen lovende en biedende,

redeneerende en gesticuleerende ; nu eens in een kalm gesprek

gewikkeld en dan weder op luidruchtige wijze hunne gedachten

uitdrukkende en te zamen als wedijverende om de meening te

logenstraffen , alsof er geen hartstocht verborgen ware achter den

kalmen trek, in een anderen kring behouden. Het is juist de

verscheidenheid der met elkaar in aanraking komende personen,

die het rumoer veroorzaakt , dat aan deze marktplaats haar bij-

zonder karakter verleent.

Wij naderen het Chineesche kamp met een niet al te onre-

gelmatig aangelegde hoofdstraat , waarop tal van gangen naar de

hooger gelegen wegen uitloopen en waar binnen een klein bestek

± 500 Chineezen wonen , die onder twee onbezoldigde hoofden,

een kapitein en een luitenant, staan. Veel verschil biedt deze

1) Gewoonlijk Yolgen de Alfoeren op de hoofdplaats de Ternataansche klee-

derdracht en zijn zij alleen herkenbaar aan het lange haar en de onafscheide-

lijke schelpen polsbanden.
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wijk niet aan met wat elders van dien aard voorkomt: alleen

zou men kunnen zeggen, dat een vergelijking niet ten nadeele

der Ternataansche Chineezen uitvalt, daar voor reinheid en

zindelijkheid vrij goed wordt zorg gedragen. De meeste bewo-

ners zijn afstammelingen van Chineezen en echt Chineesche

vrouwen is er niet ééne; zij hebben van de Indo-Europeanen

vele gewoonten overgenomen, bezigen het locale Maleisch als

moedertaal en enkelen kunnen zelfs in het Holland sch een

redelijk gesprek voeren en bewegen zich gemakkelijk in den

omgang met Europeanen. Hun geringe bekendheid met Chinee-

sche gewoonten komt het sterkst uit bij bruiloften en begrafe-

nissen, waarbij voortdurend aan houding en vormen moet her-

innerd worden ; ook dragen de officieren bij officieele gelegenheden

een kleeding, geheel afwijkende van die hunner ambtgenooten

op Java. Als bijzondere gebouwen in deze wijk verdienen ver-

melding de Chineesche tempel en het daaraan verbonden wees-

huis, in een der zijstraten gelegen.

Of het in de lucht van Ternate zit, wie zal het beslissen,

maar al zijn zij niet bepaald lui te noemen, slechts weinig

Chineezen geven zich de moeite om er zoo gezegd bovenop te

komen en als op Java door noeste vlijt langzamerhand eenig

fortuin te vergaren. Met een geringe winst, door den klein-

handel verdiend, zijn de meesten tevreden, zoodat zij even

genoeg hebben om met vrouw en kinderen te leven en zich

voor erg drukkende schulden te vrijwaren. Enkele jaren van

gemakkelijke verdiensten, als bij tijdelijke stijging van de prijzen

der producten des lands zich somwijlen voordoen, werken ver-

lammend op den lust tot den arbeid en dooven de geestkracht

uit, die anders gevorderd wordt tot uitbreiding van zaken;

eenmaal verwend door die grootere winsten bij geringe inspan-

ning wordt het aan de fortuin overgelaten om in beter doen

te geraken.

Vele feestelijkheden komen in het Chineesche kamp niet voor

:

van tijd tot tijd een huwelijksfeest en met de intrede van een

nieuw jaar het bekende hela kareta. Dit bestaat in het rond-
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trekken door koelies van wagentjes , waarin Chineesche kinderen

gezeten zijn, min of meer versierd naar gelang van de gegoed-

heid der ouders en begeleid door muzikanten en fakkel- en

lam piondragers; het duurt gewoonlijk drie avonden, waarbij

allen in feestdos gekleed en de woningen schitterend verlicht

zijn, terwijl het den vierden dag besloten wordt door een

grooten optocht langs de europeesche en inlandsche wijken. Dat

zoodanig feest op een kleine plaats als Ternate niet heel veel

te beduiden heeft , laat zich begrijpen ').

De huizen der Chineezen zijn geheel van steen , met pannen

daken en vlak tegen elkaar gebouwd, hetgeen bij aardbevin-

gen nog al schade aan de bewoners toebracht; te meer daar

de muren niet anders zijn dan opeengestapelde keisteenen , door

wat slecht cement saamgehouden. De voorliefde tot afzondering

in het eigen home was echter sterker dan de vrees voor in-

storting en na elke verwoesting volgde een herbouwing in den

ouden trant.

Voortgaande komt men aan de open ruimte, waarop het

fort Oranje staat, dat in 1607 door Kornelis Matelief de

Jonge werd aangelegd en aanvankelijk den naam van Malajoe

droeg , naar de plaats waar het werd opgericht '). Twee jaar later

1) Hoe Yeth kan verklaren (Insulinde II, blz. -16, noot 14), dat dit feest hier

met bijzonderen luister gevierd wordt, is niet recht duidelijk. Juist te Ternate,

waar geen rijke Chineezen wonen en het geheele getal zoo gering is, wordt er

in vergelijking met andere plaatsen al bijzonder weinig werk van gemaakt.

Het tjakaïbah (eigenlijk dansoe) , waarvan hij melding maakt , bestaat daarin

,

dat eenige mingegoede afstammelingen van Europeanen en inlandsche Christe-

nen zich in allerlei kleederdrachten als van zeeofficieren , ambtenaren , enz. tooien,

met mannen als vrouwen verkleed gemaskerd rondgaan en tegen een kleine

belooning allerlei dansen uitvoeren, voornamelijk quadi'illes, waarbij teedere

omhelzingen der van groote promontoria voorziene valsche wederhelften. De
reusachtige poppen , op Java djënggi geheeten , worden nooit op Ternate ver-

toond en wat Verhüell daarvan vertelt , is waarschijnlijk ontstaan uit verwar-

ring met hetgeen men op Java ziet.

2) Van de toenmalige sterkte vindt men een beschrijving bij Valentun

(P, blz. 12), waarbij hij tevens in het kort melding maakt van de forten te

Toloko en Takomé, tegenwoordig ruïnen.
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veranderde Frans Wittert den naam in Oranje en bleef de

naam Malajoe alleen behouden in den titel van Hoekoem Sa-

ngadji Malajoe, een der hoofden van de negen sultanskam-

pongs , wiens onderhoorigen geen afzonderlijke nederzetting heb-

ben, maar over de andere kampongs verspreid zijn ^).

Het fort is een gebastionneerde vierhoek met breede steenen

wallen , door een droge gracht omgeven ; oorspronkelijk bestemd

tot bescherming der sedert verlegde reede en nu uitsluitend

dienstig tot huisvesting van het uit 150 man en 5 officieren

bestaand garnizoen ^). Tegenwoordig zal geen schip in de nabij-

heid ankeren, daar het strand bij ebbe tot ver in zee droog

loopt en zelfs bij hoogen waterstand moeilijk te naderen is.

Behalve de officierswoningen en de ziekenzaal liggen daarbinnen

nog verschillende magazijnen en als eenig civiel gebouw het

pakhuis, dat dient tot opberging van den lande behoorende

materialen. De ingang is aan de zeezijde en ware het niet, dat

1) Wel zeggen enkele schrijvers, als Bleeker, Veth, De Hollander, e. a.,

dat het z.g. gouvernementsgrondgehied ter hoofdplaats Malajoe heet; maar dit

is een vei'gissing, waarschijnlijk uit het boven medegedeelde voortgesproten en

misschien wel van Valentijn afkomstig, die van een stedeken Maleijo spreekt,

iets dat door anderen zonder onderzoek is nageschreven. Robidé van der Aa
gaat nog verder en vermeldt de stichting van Malajoe (De Ind. Gids, IVe jaar-

gang, I, hlz. 508)!

2) Van deze 150 man zijn er nog 7 te Tidore en 15 te Batjan gedetacheerd.

Vroeger was het garnizoen heel wat sterker en bestond den 1»*™ Januari 1819

uit 12 officieren en 294 manschappen, nl.

staf: 1 majoor, 1 chirurgijn-majoor, 1 kapitein fung. intendant en 1 chirurgijn

der derde klasse,

infanterie (24e bataljon);

Europeanen : 2 kapiteins , 4 eerste luitenants , 4 tweede luitenants , 2

sergeant-majoors, 5 sergeants, 2 fouriers, 10 korporaals, 1

tamboer-pijper, 1 hoornblazer en 35 flankeurs.

Amboneezen: 5 sergeants, 7 korporaals en 29 soldaten.

Javanen: ?i sergeants, 5 korporaals, 4 tamboer-pijpers en 105 soldaten,

artillerie

:

Europeanen; 1 kapitein, 1 eerste luitenant, 2 sergeants, 1 fourier, 3

korpoiaals en 18 flankeurs.

Javanen

:

4 korporaals , 1 tamboer-pijper en 37 soldaten.
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liet vochtig klimaat voortdurend strijd voerde met de blauw-

steenen muur , dan zou de ligging op het groote plein zeker
^

veel bijdragen tot verfraaiing der plaats ').

Achter deze muren woonden vroeger de landvoogden met

het aan hen ondergeschikt personeel; binnen de wallen verga-

derde de Koloniale Raad, wiens beslissingen zooveel tot den

bloei der O. I. Compagnie bijdroegen ; en de sedert verdwenen

raadzaal was eenmaal getuige van het verraad van Rodijk en

Van Dockum, die uit vrees voor vernieling hunner possessies

door het vijandelijk vuur den gouverneur Cranssen aan de

Engelschen overleverden ^). Belegering van een inlandschen vij-

and heeft het fort nooit doorstaan, ofschoon het ruimte ge-

noeg heeft om in tijd van nood de geheele Europeesche bevol-

king op te nemen.

De laan van ffaiala-hoomen , afgebroken nabij de jjasar, daar

de weg door het Chineesche kamp te smal is voor den aanplant

van schaduwboomen , vangt nabij het fort weder aan en loopt

1) Volgens Van der Crab (De Moluksche Eilanden, blz. 262) is het fort in

1757 herbouwd.

2) In het levensbericht van den Gouverneur-Generaal Mr. Pieter Gerardus

VAN OvERSTRATEN door Mr. P. Mi.TER (Tijdschr. V. Ned.-Indië, jaarg. 1840, blz.

279) -wordt hieromtrent aangestipt: »Van Overstraten het gevaar be.seffende,

«waarin dit verlaten eiland (Ternate) destijds verkeerde, en wetende van hoe-

sveel belang het was, om een man van beproefde trouw aan het hoofd van

«bestuur aldaar geplaatst te hebben, benoemde Willem Jacob Cranssen tot

«gouverneur van Ternate, die in 1799 derwaarts vertrok en er de bezetting

»en bevolking in een beklagenswaardigen toestand aantrof, vooral uit hoofde

»van volslagen gebrek aan de noodige levensbehoeften. Hij beraamde dadelijk

»de noodige maatregelen om daarin en in andere ongelegenheden te voorzien,

»doch werd in den voortgang zijner edele pogingen verhinderd door een twee-

»den vijandelijken aanval der Britten. Het beleg hield eeuige weken aan, ge-

sdurende welke de vijand dikwerf krachtige uitvallen deed, die echter gedurig

«bloedig werden afgeslagen ; en Ternate zou misschien in onze handen gebleven

»zijn zonder het trouwloos en verraderlijk gedrag van eenige Europesche ambte-

»naren, die den braven gouverneur Cranssen gewelddadig overvielen en gebon-

»den hielden en alzoo den weg baanden om dat eiland den Engelschen over te

«leveren. Dit bericht verwekte ter hoofdplaats groote neerslachtigheid". (Zie ook

ben. Korte Kroniek , Ile tijdvak , noot 89).
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door tot het Makasaarsche kamp, om dan geheel op te hou-

den. Het is deze laatste wijk, die den als Makasaren bekende

gouvernementsonderdanen grootendeels tot woonplaats strekt;

anderen hebben zich elders tot Kastéla toe verspreid en zelfs

wordt te Iboe op de westkust van Noord-Halmahera een kleine

vestiging aangetroffen ^).

Oorspronkelijk afstammelingen van Makasaren en Boeginee-

zen, die in vroeger jaren te Ternate specei-ijen kwamen halen,

of wellicht bij oorlogen op Celebes als krijgsgevangenen mede-

D-evoerd , weet thans niet een hunner zijn Makasaarsche afkomst

aan te toonen en is er nog veel minder iets van die taal onder

hen overgebleven. Plun hoofd voert den titulairen rang van

Kapitein der schutterij , omdat zijne onderhoorigen of schutter-

lijken dienst presteeren óf in de contributie zijn aangeslagen.

De naam van mohamedaansche burgers, waarvan er op tal van

plaatsen in de aangrenzende residenties zoovelen voorkomen,

zou veel doelmatiger wezen; maar het woord Makasaren kreeg

door lang gebruik het burgerrecht en is moeilijk te wijzigen,

al vordert het ook bijzondere toelichting; te meer daar sedert

de omschrijving in Staatsblad 1859 n". 30 ieder inboorling van

Nederlandsch-Indië , die den Islam belijdt, bij vestiging te Ter-

nate tot de Makasaren gerekend wordt en in hunne rechten

en verplichtingen deelt. Niettemin zijn bij art. 1 van Staats-

1) Dat de Makasaren zich hier vestigden, dateert van 1680, ten minste bij

Valentijn (I'^ blz. 13) lezen wij: »In de voorgaande tijden plagten de Macas-

»saren, en andere burgers hier, zich wel tot aan, en voorbij Gamma Lamma^

»met der woon , en met hunne tuinen , uit te breiden ; dog de landvoogd Pad-

»BRUGGE heeft, na den opstand van koning Amsterdam (of Kaitsjili Sibori),

»aan de Ternataanen , en anderen , die daar bevorens tuinen hadden , niet wil-

»len toestaan, de verlatene tuinen (vermits die te veel aanleiding tot nagel-

«morsserijen , en andere ongemakken gaven) weder te mogen aanvaarden , maar

»heeft hun in de plaats derzelve eenige morgen lands achter het kasteel Orangie

,

som dezelve te bebouwen, gegeven, die hij ook met buiten- binnen- en dwars-

»wegen net heeft laten afroijen , en dewelke , bebouwt zijnde , bevonden zijn

»zeer vrugtbaar te wezen, gelijk dat vooral ook zo aan den tuin der E. Maat-

sschappij alhier, pas buiten den muur van 't vlek gelegen, en omtrent meer

«andere gebleken is".
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blad 183S n". 22 de Javaansclie Makasaren uitgesloten van den

dienst bij de schutterij , hetgeen misschien is geschied om hen

naar deze streken te lokken; maar dat nooit tot een goed ge-

volg heeft geleid, omdat zij bij de hier heerschende algeheele

vrijheid aan het dolce far niente boven werkzaamheid de voor-

keur gaven, en ofschoon zich verheven wanende boven de sul-

tansonderdanen , toch door de onderdanen van het Gouvernement

als minderen beschouwd worden. Door de vrijstelling van alle

belastingen schuwen de Makasaren elke inspanning en trachten zij

in de vischvangst een overigens sober bestaan te vinden. Hun
geheel getal bedraagt ruim 2000 zielen, niet noemenswaardig

verschillende met de opgaven van vroegere jaren.

Het is deze wijk , die ten noorden aan het sultansgebied grenst

en welker hoofdweg recht toeloopt op de Ngarah Lamb oi groote

poort , waar de sultanswacht optrekt en die bovendien tot raad-

zaal en gevangenis dient.

Ons evenwel aan de grens houdende, gaan wij westwaarts

en komen door eenige nauwe paden in een zuidelijke richting

weder terecht op het Oranjeveld, dat achter het fort gelegen

een zeer geschikte exercietieplaats vormt. Van hier heeft de

wandelaar met den rug naar het noorden gekeerd een prachtig

gezicht op den piek van Tidore, die zich hoog boven de daar-

voor gelegen heuvels tusschen tal van groene schakeeringen

schilderachtig verheft ').

Twee wegen gaan van de hoeken van dit plein zacht hellende

naar het westen; de noordelijkste voert naar het kerkhof der

Makasaren, de zuidelijkste naar het terrein door garnizoen en

schutterij tot schijfschieten gebezigd; de laatste met een zijpad

naar de Chineesche en Europeesche begraafplaatsen , langs enkele

vervallen woningen, zijnde overblijfselen van lusthuizen uit de

\) Misschien stond Van Müssciieneroek (Tijdschr. Kon. Instituut, 4e volgreeks,

Deel VII, blz. 59 noot) dit uitzicht voor den geest, toen hij de eigenaardige

vergelijking maakte met een HoUandsch landschap , daar toch boomgroepen als

de door hem beschrevene allerwege voorkomen.
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vorige eeuw, zooals door een paar jaartallen wordt aangeduid.

Die ruïnen ziin geen teekenen van vervallen grootheid, zooals

sommigen beweren ^) ; daar het zich eerder laat denken , dat de

uitbreiding der stad later in een zuidelijke richting werd voort-

gezet, die zich hiertoe door meer gelijken grond ook beter

leende.

Den bovenweg volgende, die doorloopt tot Kajoemérah, na-

dert men spoedig het gedeelte, dat meer bijzonder door de

inlandsche christenen, hier allen burgers, bewoond is en waar

de inlandsche school een goede vertooning maakt. Deze wordt

door ruim 100 leerlingen bezocht, waaronder vele meisjes, en

heeft een goeden naam ^). Zoowel kinderen van christen- en

mohamedaansche burgers, als van Chineezen, zijn daar een-

drachtig aan dezelfde banken gezeten, — het duidelijkst beeld

van godsdienstige verdraagzaamheid , zoover mij bekend nimmer
door onhandige bemoeiing verstoord.

De meeste woningen zijn ^wi gaha-gaba, slechts door weinige

steenen huizen afgewisseld *) ; erven en omheiningen worden goed

aangelegd en onderhouden en het geheel heeft een vriendelijk

aanzien, dat meer zuidwaarts eenigszins somberder wordt door

dichter begroeiing der aangrenzende tuinen en van het oude

slavenkerkhof.

De indruk, dien een vreemdeling van Ternate krijgt, wordt

overigens zeer gewijzigd naar het jaargetijde, daar de talrijke

witte muren die de erven omringen natuurlijk veel van aan-

houdende regens te lijden hebben en de meeste inwoners niet

1) Wallage maakt hiervan zelfs puinhoopen van kolossale gebouwen (Insu-

linde II, blz. 8).

2) Men kan de -vorderingen der kinderen waardeeren , zonder als Van dee Crab
(De Mol. Eilanden, blz. 264) in dwaze loftuitingen te vervallen.

3) Zooals bekend is zijn gaba-gaba (Tern. gabah) de hoofdnerven der blade-

ren van den sagoepalm, die door stevigheid uitmunten en tot vervaardiging

van wanden , zolders en soms ook van vloeren gebezigd worden ; van daar dat

huizen uit dit materiaal samengesteld roemah gaba-gaba heeten. Katoe is de

algemeene benaming voor dekriet, op Java atëp genoemd, bestaande uit de

aaneengeregen bladeren van denzelfden palm.
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geneigd ziJD die door levende heggen te vervangen; een echt

oud-hollandsch gebruik, dat eenmaal van onze voorvaderen

overgenomen tot heden behouden bleef.

De christenburgers hebben geen eigen hoofd; zij staan recht-

streeks onder het Europeesch bestuur. Hun geheel getal bedraagt

iets meer dan 200 zielen en in de werkelijkheid verschillen zij

weinig van vele Indo-Europeanen, die aan een gril der fortuin

hunne gelijkstelling met Europeanen danken. Enkelen zijn hand-

werkslieden, anderen hebben kleine tuinen en nog anderen

trachten als klerk of opzichter aan den kost te komen; zij

geven het bestuur geen overlast en gaan stil en rustig met een

trouwe naleving der godsdienstvormen ^) hun gang.

Meermalen werd hun zedelijk gehalte aangevallen en zelfs

Valentijn spreekt over hen in ongunstigen zin; hierbij wordt

evenwel uit het oog verloren, dat op een kleine plaats alsTer-

nate elke nietigheid zeer breed wordt uitgemeten en dat door

ouderlingen naijver bij totaal gebrek aan afwisseling schijn ter-

stond voor werkelijkheid wordt aangenomen ^).

Onze wandeling door de hoofdplaats is ten einde. Wij keeren

naar het strand terug en werpen een laatsten blik op de reede,

die dikwerf een vroolijk gezicht oplevert als de schoeners uit

Nieuw-Guinea met volle lading zijn teruggekeerd, Mandarsche

praawen allerlei artikelen van Singapore aanvoeren en een paar

1) De inlandsche christenen zijn vermoedelijk afstammelingen van de zooge-

naamde -vrijburgers , d. w. z. dienaren van de Compagnie , die na afloop van hun

verband achterbleven en voor eigen rekening handel mochten drijven in rijst,

sagoe, hout, zout, vee en katoenen kleedjes, maar niet in specerijen. Zij waren

verplicht hun vaste woonplaats te kiezen binnen Maleijo op Ternate en mochten

geen huwelijk aangaan met inlandsche vrouwen , tenzij deze tot het christendom

overgingen (vgl. De Jonse, Dl. IV, blz. LXYII). Volgens Valentijn (P, blz.

255) dienden zij wel tot lijfwachten bij raadsvergaderingen, o. a. in 1627. Door

het overnemen van den familienaam en dikwerf aan het toeval danken velen

hunner afstammelingen de gelijkstelling met Europeanen.

2) Zie hierover Valentijn (P, blz. 13 en 15) en het medegedeelde op blz. 429

van het Fragment uit een Reisverhaal, dat van 1853 dateert.
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stoomscliepen het vertier levendig houden , zoodat men zich een

oogenblik kan voorstellen, hoe Ternate zich bij minder afge-

legen ligging altijd zou voordoen.

Uitgevoerd worden: tabak (het meest van Galela en Makian),

hertehorens, vogelhuiden (vooral van Nieuw-Guinea), schildpad,

was (van Soela en Banggai), damar , witte en zwarte haaien-

vinnen, gezouten en gedroogde visch, hertepeezen, masoi, pa-

relen
,
paarlmoerschelpen , kakao, caoutchouc, Jcopra, notemuskaat,

foelie , koffie , mang1coedoehd.^i en tripang terwijl de voornaamste

artikelen van invoer zijn: katoenen- en wollen lijnwaden, glas-

en aardewerk, koper- en ijzerwerk, zijden en katoenen garens,

opium (door het Gouvernement van N. I.), steenkolen, goeni-

zakken, thee, papier, medicijnen, sigaren, geweren (voor de

jacht), zonneschermen, eetwaren, kaarsen, lucifers, wijn, bier,

spiritualiën, petroleum, schoenen, hoeden, dakpannen, rijst,

suiker, zout, meel, runderen, meubilair en vuurwerk. De juiste

hoeveelheid van een en ander kan niet worden opgegeven, daar

handelaren in een vrijhaven nimmer de ware cijfers mededeelen.

II.

Omgeving der hoofdplaats.

VERDERE BIJZONDERHEDEN.

Wanneer men , in plaats van oostwaarts naar het strand terug

te keeren, de bovenstraat in zuidelijke richting vervolgt, dan

betreedt men den zoogenaamden grooten weg , die , aanvankelijk

tot drie vademen breed, verderop smaller wordt en voorbij

Kajoemérah in een voetpad overgaat, dat langs het zuidooster-

strand doorloopt, zich aan de eindpunt naar het westen kromt

en eerst voorbij Kastéla eindigt.
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Juist wegens die breedte en om toch iets van dien aard in

den omtrek van Ternate te doen, zijn de vier brangkds, die

den weg tot aan Kajoemérali snijden en die bekend staan als

Tobokö, Kalapa Pèndèk, Talangami en Bastion, behoorlijk

overbrugd, ofschoon slechts bij hooge uitzondering door een

der weinige voertuigen van Ternate's ingezetenen bereden ;
zoo-

dat voor het geringe getal voetgangers een bamboezen vonder

even goed zou voldoen, daar in al die droge steenbeddingen

bij den zwaarsten stortvloed hoogstens 2 a 3 voet water staat,

dat door de helling van het terrein zich met snelheid in zee

ontlast.

Vooral dit gedeelte van den weg is zeer lommerrijk en strekt

zich uit tusschen de tuinen van ingezetenen , die veelal aan den

zeekant een woning of optrek hebben , als zijnde met een prauw

het gemakkelijkst te bereiken. Waar hun grond niet tot aan

het strand reikt, ziet men hier en daar een opzichterswoning

,

omringd door enkele hutten van inlandsche huurlingen of op-

wonenden, wier hulp bij het onderhoud door de vergunning

tot nederzetting en eenig aandeel in de opbrengst ruimschoots

wordt beloond.

Op menige plaats herinnert de aanwezigheid van verweerd

metselwerk aan een vroegere vestiging van meer gegoede per-

sonen, die hier in rustige afzondering verpoosden van de toch

al niét zware dagtaak. Later in andere handen overgegaan of

verwaarloosd, omdat men niets ten koste wilde leggen aan het

onderhoud van een afgelegen plek, denkt een vreemdeling bij

den aanblik allicht aan verdwenen grootheid en ziet hij in die

bouwvallen ten onrechte de overblijfselen van nimmer bestaan

hebbenden bloei. Slaven- en smokkelhandel, ongeoorloofde han-

delingen en soms openlijke bedriegerijen mochten tijdelijk voor-

deel aanbrengen, — deze verdwenen even spoedig als zij ont-

stonden; en de altijd zeer betrekkelijke rijkdom van sommigen

ging te' niet, om zich op te lossen in een meer regelmatige ver-

houding van velen.

Thans nagenoeg geheel in eigendom bezeten door gouverne-
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mentsonderdanen , wordt de kuststreek van af de hoofdplaats

tot Kastéla beschouwd als te zijn gouvernementsgrond en als

zoodanig in den Regeeringsalmanak vermeld. Hoezeer dit in

de praktijk niet tot moeilijkheden aanleiding geeft, is het sul-

tanaat eene andere zienswijze toegedaan en bewegen zich daarop

vrijelijk de oppassers van den vorst, om van zijne overal ver-

spreide onderdanen belasting te innen, hen tot het verrichten

van heerendiensten op te roepen of zoo noodig gevankelijk weg

te voeren. Niet ten onrechte wordt trouwens beweerd, dat die

gronden, oorspronkelijk bij wijze van gunst geschonken aan

familieleden en rijksgrooten, niet van het rijk konden worden

vervreemd; zelfs als deze in het aanbod tot overneming van

Europeanen en Chineezen een geschikt middel vonden, om in

hun dikwerf nijpend geldgebrek te voorzien. Hoogstens werd

derwijze het recht van gebruik afgestaan en inschrijving in de

gouvernementsregisters had niet mogen volgen. Intusschen be-

staat er op het oogenblik geen dringende noodzakelijkheid om
in dien toestand verandering te brengen en zal Ternate zeker

niet de eenige plaats in Nederlandsch-Indië zijn, waar aldus

districts- of rijksgrond in gouvernementsgrond werd geconver-

teerd; al zou bij de sluiting van een ander contract met een

nieuwen Sultan naar een betere regeling kunnen worden ge-

streefd.

Behalve tal van vruchtboomen , halapa , seho , sagoe en pisang,

wordt daar maïs en wat padie verbouwd, en zijn er aanplan-

tingen van notemuskaat ^), kakao, koffie en vanielje, die naar

gelang van de zorg aan het onderhoud besteed den eigenaars

niet te verwerpen voordeden opleveren; terwijl die tuinen hun
tevens gelegenheid geven tot kweeking van aardvruchten

,
groen-

ten , suikerriet en tal van andere geriefelijkheden voor dagelijkch

gebruik.

Enkele dier landen , als Tongoli en Wattendorf, strekken zich

1) De soorten van notemuskaat, hiei' geteeld, zijn Myristica Fragrans en

M. Succedanea,
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tegen de berghelling tot een hoogte van 1500 voet uit en het

vroegere lusthuis van den Sultan te Sonöto stond op een zeer

schilderachtige plek, waar de koele ochtend- en avondlucht aan

menigen zieke verkwikking bracht.

Door de nabijheid der stad en herhaalde jacht geheel van vogels

ontbloot , ziet men in het geboomte slechts een enkele groene duif

ingoömi) en in het nachtelijk uur de vliegende honden, waarop

goede schutters bij lichte maan gaarne hunne krachten beproeven.

De plaatsen, welke door samenvoeging van meerdere wonin-

gen als kampongs kunnen worden aangemerkt , zijn opvolgend

:

Kajoemérah '), Sorofo, Kalamata, Pitoe, Gambesi, Sasa Lamo,
Sasa Itji , Djamboelan en Kastéla ; en het is aan dezen weg

,

dat niet ver van de zuidpunt, nagenoeg vlak aan het strand,

een zoetwatermeertje wordt aangetroffen, door velen voor een

uitgedoofden krater gehouden en bij de ïernatanen als ngadé

bekend, ofschoon de Maleisch sprekende bevolking het gewoonlijk

lagoena noemt ^). In die kampongs is het Tidoreesch element

sterk vertegenwoordigd en erneert zich met het telen van groenten,

het ijzersmeden en de vischvangst, of leent voor de gunst der

opwoning den eigenaar bij den arbeid de behulpzame hand.

Hun geheele getal bedraagt ruim 1000 zielen, maar zij blijven

heerendienstplichtig aan de negorij , waaruit zij afkomstig zijn ').

Voorbij Kajoemérah wat geaccidenteerd , wordt van af Sasa

het terrein meer effen en loopt het voetpad tot aan Kastéla

over een vlakken bodem, met een steenachtige verheffing op

1) Te Kajoemérah is nog de ruïne van het fortje, dat bij De Hollander, 4e

druk, blz, 379 noot 1, ook 'sKonings Zeehoofd wordt genoemd; doch welke

naam nergens bekend en denkelijk eene vergissing is met de steenen omheining

aan de zeezijde -vóór het paleis te Ternate.

2) Zoo ik mij niet -vergis, ziet het Spaansche laguna bepaald op zoetwater-

meren. Van dee Crab (1. c. blz. 292) houdt die lagoena voor een vroegere baai

of inham , waardoor evenwel het zoete water niet wordt verklaard.

3) Op enkele landen is men in den laatsten tijd begonnen met lieden van

Talaoer te werken : deze zijn nog al gewild , omdat zij geen hoog loon vragen

en niet lui zijn, maar zij schijnen niet geneigd zich voor langer dan twee jaren
te verbinden.
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de plek, die haren naam ontleent aan de aldaar aanwezige

ruïnen van de sterkte Gam Lamo, eerst door de Portugeezen en

later door Spanjaarden bezet. Deze kampong is tlians grooten-

deels bewoond door Makasaren, die onder een Pariadah of op-

zichter staan en contributie betalen aan de schutterskas ; en

ook daar verblijven in een paar bamboezen hutten de laatst

overgebleven leprozen, wien indertijd dit oord van afzondering

werd aangewezen. De afstand van de hoofdplaats bedraagt zeven

paal of twee uren gaans en in de volkstaal duidt men dez e

streek aan als Jcië ma-doedoe of achterste gedeelte van den berg.

Kastéla ligt zuiver west en even voorbij een heuvel, genaamd

Roewah, moet Batoemérah de grens vormen tusschen het gou-

vernements- en sultansgebied, welke grens echter officieel nooit

is vastgesteld.

Herhaalde klachten over het begraven van lijken der opge-

zetenen in de nabijheid van aan Europeanen toebehoorende

woningen, of op de door hen geoccupeerde gronden, hebben

sedert geleid tot de aanwijzing van vaste begraafplaatsen, één

niet ver van het fortje te Kajoemérah , een tweede voorbij Titoe

nabij de grens met Gambesi en een derde te Kastéla achter de

woning van den Partadah , met toepassing der voor geheel Indië

te dezen aanzien heerschende voorschriften. Aan de vorsten is

toen verzocht hunne medewerking te verleenen tot de invoering

van gelijke bepalingen op hun gebied, welke medewerking zij

gaarne beloofden, om reden de aanwezigheid van graven op

gronden of erven in vele gevallen bezwaren oplevert bij de over-

dracht op anderen of de verdeeling onder familieleden. Of zij

echter hun gezag in dit opzicht streng zullen handhaven en den

moed bezitten om van een overoud gebruik afwijkende bevelen

met kracht door te zetten, mag voorloopig betwijfeld worden.

Levert het zuidelijk deel van het eiland weinig merkwaardigs

op, van meer belang is de noordelijke uitbreiding der hoofd-

plaats, waar Ternate's Sultan verblijf houdt en derhalve het

middelpunt van het inlandsch bestuur wordt aangetroffen.
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Aan het einde der Makasaarsche wijk, voorbij het fort Oranje,

gaat de strandweg ongemerkt over in het rijksgebied of Soah-

sio, bestaande uit negen kampongs, welker huizen dicht aan-

eenstaan en die onderling door nauwe paden verbonden zijn

tusschen met stevige heggen omheinde erven. Langs den hoofd-

weg wonen de voornaamste hoofden en bevindt zich de groote

moskee, herkenbaar aan den witten muur en het laagsgewijs

opgehoogd dak, doch verder niet uitmuntende door netten bouw
of versieringen, daar die alleen tegen den tijd der groote mo-
hamedaansche feesten wat opgepleisterd en gewit wordt, als de

vorst met groot gevolg ten aanschouwe van de geheele bevol-

king zijn godsdienstplichten gaat vervullen.

Reeds van hier uit is aan het einde van den weg de groote

poort zichtbaar, zijnde een steenen gebouw, waarvan het onder-

stuk boogvormig is uitgebouwd , zoodat een opening is ontstaan

,

die echter niet breed genoeg is om rijtuigen door te laten. In

deze poort trekt de sultanswacht op, houdt de HaJcim zitting,

en is een vertrek tot gevangenis afgezonderd: zij heet ngarah

lamo
, ter onderscheiding van de deuren , die toegang verleenen

tot het afgeperkte erf van het paleis en de bijgebouwen en die

als ngarah oepas en ngarah itji bekend staan. Is men die door-

gegaan, dan betreedt men een groot plein, dat oostwaarts een

zachte glooiing heeft, waar zich het paleis van den Sultan bin-

nen een geheel afgescheiden ruimte verheft.

Dat paleis is gebouwd tegen de helling van een lagen heu-

vel; van achteren is het met den beganen grond gelijk, maar
de voorgalerij wordt gesteund door hooge pilaren en bereikt

langs een steenen stoep van 34 treden. Overigens is het een

woning zonder verdieping met één meter dikke muren en biedt

behalve nette afwerking niets bijzonders aan dan een hoogst

riani uitzicht op zee van het balkon, en een ruime binnengalerij

,

die met roode tegels is belegd en waar bezoekers gewoonlijk

ontvangen worden. De aangrenzende vertrekken zijn niet vele,

maar voldoende voor den vorst en zijn gezin , daar de gehuwde
kinderen zelden in het paleis blijven wonen.
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Een bezoek van den Resident aan den Sultan kenmerkt zich

door enkele eigenaardigheden, die als van traditioneelen aard

hoog in eere worden gehouden en waarvan slechts noode wordt

afgeweken ^).

Ofschoon ook hier het namiddaguur in de inlandsche samen-

leving als tijd tot het afleggen van bezoeken is bestemd, zoo

is daarin ter wille van het Hoofd van Bestuur reeds sedert jaren

een wijziging gebracht; ook ter voorkoming van stoornis in den

geregelden afloop van het gebed bij zonsondergang, dat ten

paleize trouw wordt nageleefd. Gewoonlijk tegen zeven uur

zendt de Sultan de gele kales naar beneden om den Resident en

familie af te halen ^) ,
getrokken door een zestiental menschen

,

die zich slechts langzaam voortbewegen om het wrakke gevaarte

niet te beschadigen. Na het gebruik van een halve eeuw kan

men ook niet verwachten , dat dit voertuig nog door stevigheid

uitmunt: aan het behoud is evenwel een zeker bijgeloof ver-

bonden, alsof de buitendienststelling den val van het rijk ten

gevolge zou hebben en er is al heel wat aan opgelapt; de tree

bezweek sedert voor den tand des tij ds en men stijgt er met

een lampetrap in.

Ben twintigtal fakkeldragers ter begeleiding medegegeven

ontsteken hunne met damar gevulde bamboezen kokers; deze

walmende verhchting geeft aan den optocht een fantastisch voor-

komen , dat op een plaats waar zoo weinig voorvalt, jong en oud

doet uitkomen om van de vertooning getuige te zijn.

Ongeveer een half uur is noodig om het paleis te bereiken,

waar bij nadering van het rijtuig de Sultan, omringd door zes

oppassers met brandende kaarsen, het bestuurshoofd onder aan

de stoep te gemoet gaat, om hem gearmd naar boven te gelei-

den. De ontvangst geschiedt in de binnengalerij , waar een bank

1) Over de ontvangst bij den Sultan van Tidore ligt meer een westersohe

tint, die door haar gebrekkigen vorm gewoonlijk minder voldoet.

2) Dit rijtuig is een regeeringsgeschenk (zie ben. Korte Kroniek , Ille tijd-

perk, noot 16).
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of stoelen met rood flaweelen kussens gereed staan en de Resi-

dent aan de recliterzijde van den vorst plaats neemt ^).

Op een tafeltje staat een blad met s2V«7ibenoodigdlieden ge-

reed en nauwelijks gezeten komt een bediende waschwater aan-

bieden, dat met een afwijzende beweging der hand wordt ge-

weigerd; waarop onmiddellijk thee wordt rondgediend, gevolgd

door confituren, die eerst moeten genoten zijn vóór dat het

gesprek aanvangt. Als hiertoe vooraf het verzoek is gedaan,

worden de lé^o en dadangsa vertoond. Van acht tot twaalt

sierlijk opgetooide vrouwen komen achter elkaar binnen en be-

wijzen de gewone eer aan de autoriteiten: een muzikant in

oude uniform geeft op de klarinet den toon aan en onder het

uitvoeren van bewegingen, die eenigszins met het tandah op

Java overeenkomen, worden verschillende liederen ter eere der

bezoekers gezongen. Hebben de danseressen hun répetioire aSge-

speeld, dan gaan zij weder even statig heen en wordt van de pauze

gebruik gemaakt om een sigaar en selterswater aan te bieden. Wel-

dra verschijnen de dansers, zijnde een tiental jongelingen, die in een

fantaisie-harlekijnskostuum met driehoekige steken versierd met
paradijsvogels en gewapend met kleine stokken op de maat der in-

landsche muziek niet onverdienstelijk oude dansen uitvoeren
,
groo-

tendeels bestaande in regelmatige sprongen en eindigende in een

acrobatischen toer door het vormen van een menschelijke pyramide.

Een en ander is een niet onaardige tijdpasseering en wordt door

vreemdelingen gewoonlijk met belangstelling bijgewoond. Zijn de

loopende zaken in dien tusschentijd behandeld, dan wordt op de-

zelfde wijze uitgeleide gedaan en keeren de gasten per as huiswaarts.

De tusschenpersonen , door wie in gewone gevallen gedachten-

i) Bij een bezoek van den Sultan aan den Resident worden dezelfde formali-

teiten in acht genomen, met dit -verschil dat de secretaris den vorst uit het

rijtuig helpt en deze boven aan de stoep door het bestuurshoofd wordt begroet,

om daarna gearmd naar binnen te gaan. Bij groot ceremonieel bestaat die be-

groeting uit een drievoudige omhelzing, die met de noodige deftigheid wordt

uitgevoerd en vordert de etiquette, dat onmiddellijk na afloop een boodschap

wordt nagezonden met de vraag, of het bezoek goed bekomen is.
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wisseling tusschen Resident en Sultan plaats heeft, zijn van

wege den eerste een der inlandsche schrijvers van zijn bureau

en van den kant van den laatste zijn secretaris, of als het

alleen boodschappen geldt een djoertoelis. De secretaris is bij

wijze van spreken de rechterhand van den vorst: hem wordt

dan ook de hand gereikt en door het bestuurshoofd eene zit-

plaats aangewezen om, aldus op zijn gemak gesteld, aan de

opdracht van zijn heer te voldoen. Zonder zijn geleide maakt

zelfs geen rijksgroote zijn opwachting en de voorstelling, en de

beëediging van nieuw benoemde hoofden of in officiersrang ver-

hoogde prinsen geschiedt steeds door zijne tusschenkomst en

nadat hij zich vooraf heeft overtuigd van de instemming van den

Resident met de gedane voordracht. Als een geschikt man die be-

trekking waarneemt , worden vertrouwelijke onderwerpen dikwerf

met goeden uitslag vooraf aan hem medegedeeld en uiteengezet.

Bij gelegenheid der vasten worden geen bezoeken gewisseld.

Tegen den aanvang zendt de Sultan hiervan bericht aan den

Resident, meer als een herinnering, dat onafgedane zaken

voorloopig buiten behandeling blijven; en alleen den 37™ dag

wordt er feest gevierd door groote illumineering van met hars

gevulde pisangstammen {golaha éla-éld), gepaard met een voort-

durend afschieten van geweren en lila\. Alsdan krijgen de

Sultans van regeeringswege eenige geschenken, bestaande uit

suiker, koffie, rozewater, portwijn, kaarsen, kabaaiengoed en

thee 1)'; hetgeen zij op den eersten dag van het jaar beantwoor-

den door de toezending van rijst, kippen en vruchten. Met den

afloop gaat de inlandsche schrijver namens den Resident den

Sultan gelukwenschen, welke beleefdheid gewoonlijk terstond

door een dankbetuiging wordt gevolgd.

1) Dit was reeds -vroeger gebruik, want Valentijn (It, blz. 329) vermeldt,

dat met een brief van den Gouverneur-Generaal Maetsdijker aan Sultan

Mandaksah werden gezonden: »16 ellen Groen laken, 20 dito Garmosijn, 16

Mllen Groen Hollands Felp, 7 gebloemde Bethillis Ternataans, 4 dito Oassa

sBengala, 40 ps. grove gebloemde Sjavonije, 10 ps. gesorteerde Bengaalsche

«Armozijnen, 22 ps. Zijde Petooien, 1 vat Mom en 2 groote kassen met Roze-

»water".
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Veel werk wordt daarentegen gemaakt van de viering van
'sKonings verjaardag. Des morgens komen tegelijk met de
ambtenaren en ofHcieren commissies van wege de vorsten hun
compliment maken en des avonds verschijnen de laatsten in

groot pontificaal met een talrijk gevolg, terwijl zij er bijzonder
op gesteld zijn, dat zoodanig feest tot den volgenden ochtend
duurt. Na de polonaise ontdoen zij zich dan van de nog al

zware kroon en andere versierselen om zich voor het verdere
gedeelte van den nacht in minder fraai kostuum gemakkelijker
te bewegen ^). Hun personeel sporen zij onophoudelijk tot dansen

1) Tusschen kroon- en rijkssieraden wordt geen -verschil gemaakt. Tot die

van Ternate behooren:

een gouden maan, waarin 17 juweelen en 26 Ceylonsche steenen

,

twee gouden dahéngora, elk met 6 Ceylonsche diamanten,
zeven juweelen sterren,

een juweelen zonnebloem

,

een groote juweelen oorhanger

,

twaalf gouden oorhangers met 60 diamantjes,

een karbonkel,

twee topaazen

,

tachtig verschillende steenen,

een gouden keten met waaiervormige schakels,

een » » » schakels als balibi-vruchten

,

een » » » 24 diamanten,

en een gouden makasaarsche keten;

terwijl tot de rijkssieraden van Tidore gerekend worden :

twee zilveren soepterrienen met schotels,

twee » schenkbladen

,

twee » sirihtoestellen

,

twee » schenkbladen

,

twee » » (ronde),

twee » » (kleine vierkante),

twee » » (ronde , met opschrift P. P. P. Jongman)
,

twee » kandelaars met glazen stolpen

,

zes koperen kwispedoors,

een sirihdoos met zilveren beslag

,

een sabel zonder scheede,

een schild met zilveren ornamenten,

een stok met gouden knop, met Engelsch omschrift van 1810,
een zilveren kwispedoor,
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aan en de holi'^ nemen daaraan gaarne deel, al verkiezen zij

quadrilles en oude Portugeesche dansen boven rondedansen. De

dronk op den Koning wordt luide toegejuicht door een oorver-

doovende fanfare van alle medegebrachte muziekinstrumenten en

zelfs onder hen, die een outside ifid'e/ hebben, heerscht een vroo-

lijke stemming, nimmer door wanordelijkheden verbroken.

Andere gebruiken komen nagenoeg overeen met hetgeen uit

den omgang met inlandsche vorsten van elders bekend is en

behoeven dus hier niet te worden vermeld; ik wensch alleen

nog het een en ander aan te stippen omtrent het klimaat en

de bevolkingsstatistiek.

Klimaat. Het klimaat is op de hoofdplaats voor Europeanen

zeer gunstig, waartoe de geringere warmtegraad en frissche zee-

winden zeker veel bijdragen. Zelfs heeft Ternate een bij uit-

stek goeden naam voor lijders aan borstkwalen, meer bijzonder

met asthmatische verschijnselen, en is het getal kinderen, dat

wegens ziekte de europeesche school verzuimt, niet noemens-

waardig. Bij de Europeanen en met dezen gelijkgestelden slui-

ten zich de inlandsche christenen aan, daar hun bekende na-

volging van westersche gewoonten den afkeer van geneeskun-

dige hulp veel heeft verminderd.

Stertecijfers over de zuiver inlandsche bevolking ontbreken

ten eenemale ; maar als zeker kan worden aangenomen , dat deze

onder gewone omstandigheden niet grooter zijn dan op andere

plaatsen. Dit verandert echter geheel bij epidemieën , zoowel door

de begrijpelijke zorgeloosheid ten opzichte van klimatologische

of hygiënische invloeden, als ook omdat bij het volk geen doel-

treffende middelen bekend zijn tegen ziekten als pokken, koorts

en cholera. Van besmetting door plaatselijke eigenaardigheden

twee staande spiegels

,

acht muurstolpen

,

een tapijt,

vier koperen kanonnen van 1 ^

,

drie ijzeren » ï » »

vier en t^wintig ge^weren en verdere 'uiti'usting van soldaten.
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heeft een inlander geen begrip: bij verhoogde lichaamstempe-

ratuur denkt hij het eerst aan baden, bij het heerschen van

buikziekten schijnt hij een dubbele behoefte tot maagoverlading

te gevoelen en het wantrouwen tegen westersche medicijnen is

te diep ingeworteld om zich anders dan in den hoogsten nood

daaraan te° wagen ') Men denke zich hierbij de moeilijkheid,

1) Het geringe vertrouwen der inlandsclie bevolking op hulp van onzentwege

blijkt bet duidelijkst uit dien bestaanden afkeer van het gebruik van genees-

middelen, slechts in dringenden nood bij hooge uitzondering een enkele maal

en dan nog met weerzin overwonnen. In de onder rechtstreeksch bestuur ge-

brachte gewesten neemt men dien tegenzin eveneens waar, doch hier valt zij

dubbel in het oog , daar de hoofden niet geprikkeld worden door de vrees om

,

in strijd met eigen overtuiging, op ambtelijke aansporing de goede uitwerking

van onze medicijnen te verdedigen. Men moge dit betreuren in verband met de

vele epidemische ziekten, die herhaaldelijk deze streken teisterden, maar een

inlandsche kranke bezwijkt liever als het slachtoffer van onwil en onkunde,

dan dat hij zich waagt aan den afschrikwekkenden bijstand van een europee-

schen geneesheer.

Dat de inlander niets begrijpt van de voorbehoedende eigenschappen der

koepokinenting, is niet te verwonderen; daacvoor leeft hij te veel bij den dag.

Hij gevoelt zich een oogenblik onwel, vindt de jeuking lastig, krabt de ont-

stane" pokken open en verheugt zich in stilte als ze niet slagen, in de meening

aldus aan een onbekend gevaar te zijn ontsnapt; terwijl de enkele, die daar-

door in later jaren van de ziekte bevrijd bleef, dit nooit aan den heilzamen

invloed der vroegere inenting zal toeschrijven.

Wel is waar zijn een tiental vaccinateurs op vrij ver uit elkaar gelegen

plaatsen van gouvernementswege te werk gesteld, maar, de standplaatsen der

posthouders uitgezonderd, kan gerust worden aangenomen, dat het vaccineeren

slechts in naam geschiedt, daar op bemoeiing door het bestuur herhaaldelijk

de vaccinestof is uitgestorven, bij onderzoek veroorzaakt door de weinige zorg

van ouders en aanverwanten. In stede van deze uitbreiding aan het getal

vaccinateurs te geven, ware het wel zoo goed geweest eerst den uitslag eener

epidemie in een kleinen geregeld gevaccineerden kring af te wachten en, als

de bevolking door het vrijblijven van hevige gevallen in zoodanige streek over-

tuigd was geworden van de deugdelijkheid der inenting, langzamerhand over

een grootere uitgestrektheid met de vaccineering voort te gaan; want, even

als een inlander hardnekkig vasthoudt aan van vader op zoon voortgeplante

vooroordeelen , eveneens is dikwerf een kleinigheid in staat , die ten gunste van

wat de wetenschap als doelmatig deed kennen, te wijzigen.

Zelfs op de hoofdplaats is het in dit opzicht niet gunstiger gesteld. Onder

het dadelijk toezicht van den met de vaccine belasten officier van gezondheid
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om bij de gebrekkige gemeenschap vele plaatsen van genees-

middelen te voorzien en het ligt voor de hand, dat epidemieën
een treurige verwoesting moeten aanrichten. Het is dan ook geen
bijzonderheid , dat een ambtenaar nu en dan een kampong aan-

doet, waar hij de verrassende tijding verneemt, dat bijna de
geheele bevolking is uitgestorven. Van de inlandsche vorsten

zijn het alleen die van Tidore en Batjan, die somwijlen ook voor
hunne familieleden de proef nemen met onze medicijnen.

Met andere plaatsen, die dicht bij den evenaar liggen, heeft

ïernate gemeen, dat de droge moesson zich door herhaalde re-

genbuien kenmerkt en dat een aanhoudende hitte van 5 tot 6
achtereenvolgende weken tot de groote zeldzaamlieden behoort.

Over het geheel schijnen de maanden Juli, Augustus en Sep-
tember de droogste te zijn, en valt er naar verhouding weinig
regen in den kenteringstijd, waartoe April en Mei benevens
October en November kunnen gerekend worden; de eerste den
overgang tot den zuidoost- of drogen en de laatste dien tot

den noordwest- of natten moesson vormende. Wel zijn de neer-

vallende buien echt tropische regens, maar dat als op Ambon
de zon dagen achtereen verborgen blijft, doet zich hier zelden
voor en zware onweders zijn eveneens uitzonderingen.

Het grootste temperatuurs verschil bedraagt 16° F. In het vroege
ochtenduur wisselt die af tussclien 72° en 76°, stijgt tegen
den middag gewoonlijk tot 84° a 85° met een paar graden ver-

wordt deze uitgeoefend door een inlandschen vaccinateur, die eenmaal 's weeks
de kinderen verzamelt bij de woning van den geneesheer en de ingeente on-
derzoekt of van opgekomen pokken de stof benuttigt tot inenting van andere.
De Sultan verleent zijn medewerking door den vaccinateur een oppasser toe te
voegen, die de ongevaccineerde kinderen uit de kampongs haalt en naar de
plaats der inenting brengt. Op een bevolking van ± 7000 zielen kost het
niettemin de grootste moeite wekelijks een paar kinderen bijeen te krijgen en
velen, bij wie de vaccinatie niet slaagde, hebben op hunne armen de teekenen, dat zij

de ingeente stof er moedwillig uitdrukten. Sedert jaren wordt aldus gevaccineerd, en
met hoe gering nut, daarvan geeft de laatste epidemie getuigenis, die van
Augustus 1884 tot Mei 1885 voortwoedde en tal van kinderen en ouderen van
aren, ja zelfs menig lid der vorstelijke familie, deed bezwijken.
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raeerderd in het namiddaguur, om dan zeer langzaam te dalen

en eerst in den nanacht weder het ochtendcijfer te bereiken

;

welke nachtelijke stilstand wordt verklaard door het ontbreken

van landwind, die wel onder den Halmaherawal waait, maar

zich niet tot Teruate uitstrekt. Klachten over bovenmatige warmte

zijn dan ook meer het gevolg van lichamelijke beweging, zooals

het bewonen van een kleine plaats, waar de afstanden gering

zijn, dat medebrengt; of wel, omdat men vergeten is, hoe

onze natuurgenooten in andere streken van de hitte te lijden

hebben.

Op de hoofdplaats is bepaald gebrek aan goed drinkwater.

De putten zijn te dicht aan het strand en te ondiep uitgegra-

ven, en van daar dat het water steeds min of meer ziltig is.

De inboorlingen zijn er volkomen tevreden mede en zelfs Euro-

peanen proeven het op den langen duur niet eens meer, zoo-

dat niemand de moeite en kosten over heeft van een diepere

uitgraving op de helling van den berg. De koraalbanken , die

tot ver in zee droog loopen, verspreiden herhaaldelijk onaange-

naam riekende uitwasemingen , doch op den gezondheidstoestand

hebben die geen invloed.

Bevolkingsstatistiek. Het geheele bevolkingscijfer bedroeg in

de jaren:

LANDAARD. 1828 1833 1854 1860 isri 1885

Onderdanen van den Sultan vanTernate 36000 45000 100000 64393 61857 71834

id. id. Tidore 15000 16000 40461 28878 30688 31929

1044 838 323

929

375

1131

330

2077

385

1256

392

2311

378

2014

Chineezen en hunne afstammelingen . 465

445

339

297

376

?

454

?

416

428

295

583

Europeanen endaarmedegelijkgestelden 308
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Al deze cijfers loepen over gegevens, verzameld onder ultimo

December der opgegeven jaren en verdienen slechts vertrouwen

in verband met de volgende opmerkingen:

1°. Het getal onderdanen der vorsten van Ternate en Tidore

berust geheel op gissing en heeft zelfs geen betrekkelijke waarde,

daar het zoowel te hoog als te laag kan zijn en de schatting

eiken grondslag mist. Daar bij contract het zelfbestuur aan die

vorsten is gewaarborgd, heeft het erlangen van juistere cijfers

voor ons bestuur geen nut en, bijaldien meerdere inmenging

onzerzijds geoorloofd ware, zou het grootste deel der districts-

en kamponghoofden niet in staat zijn betere gegevens bijeen te

brengen. Bij de getallen over 1838 vind ik aangeteekend , dat

voor Ternate de bevolking der Soela- en Banggai-eilanden en

voor Tidore die van Nieuw-Guinea niet is kunnen geschat wor-

den; — een verzuim in volgende jaren geheel willekeurig her-

steld. Later heeft men gemeend na elke epidemie of eruptie de

eindcijfers wat te moeten verminderen: deden deze zich niet

voor, dan werd eene toeneming zeker geacht.

Derwijze zijn de totalen van eenige achtereenvolgende jaren

vrij gelijk gebleven. Bleeker hecht in zijn Reis door de Mina-

hasa en den Molukschen Archipel, Deel I, blz. 188 en 232,

aan de getallen voor 1854 nog eenige waarde en maakt voor

Tidore zelfs gevolgtrekkingen, die niets te beduiden hebben;

Van der Crab, De Moluksche Eilanden, blz. 803 en 323, noemt

de ontvangen opgaven te laag, dat al even onbewezen is. De
laatste teekent echter terecht aan, dat zekerheid omtrent het

bevolkingscijfer moeilijk te bekomen is zonder noodeloos wan-

trouwen op te wekken. De globale raming in vroegere jaren

had het voordeel, dat niemand ^door die getallen werd
misleid.

2°. Dat lijfeigenen na 1860 niet meer voorkomen, is het ge-

volg van de Wet van 7 Mei 1859, waarbij de slavernij in Ne-

derlandsch-Indië werd afgeschaft. De Ordonnantie van den Gou-

verneur-Generaal van 14 Juli d. a. v. stelde voor de bezittingen

buiten Java en Madura den 1™ Januari 1860 als uitersten ter-
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mijn voor die afschaffing vast. De opheffing van den slavenstand

in de sultanaten {medio 1879) betrof lijfeigenen, die nooit ge-

registreerd waren geweest.

3°. De Makasaren te Temate hebben met de inboorlingen

van Celebes alleen den naam gemeen. Afstammende van han-

delaren
, die drie eeuwen geleden hier nagelen kwamen halen

,

of wellicht van krijgsgevangenen, is de afkomst der tegenwoor-

dige Makasaren tot de hoofdplaats beperkt en kent niet een

van hen de taal hunner vermoedelijke voorouders. Benoorden
het fort Oranje ligt de Makasaarsche wijk, maar deze is veel

te klein voor al de Makasaren , die dan ook op het zoogenaamde
gouvernements-grondgebied tot zelfs bij Kastéla verspreid wonen.
Staatsblad 1859 n". 20 bevat een instructie voor het Hoofd der
Makasaren en Vreemde Oosterlingen te Ternate, en artikel 2 om-
schrijft hen als alle inlanders, landzaten of inboorlingen van
den Nederlandsch-Indischen Archipel, die zich buiten het ge-

west, vanwaar zij oorspronkelijk afkomstig zijn, hier ophouden;
zij komen dus overeen met de mohamedaansche burgers te Me-
nado, Ambon en Timor. Hun hoofd is onbezoldigd en geniet

slechts geringe inkomsten bij huwelijken en sterfgevallen: hij

heeft den titulairen rang van Kapitein bij het korps schutterij.

Buiten schutters- en wachtdiensten zijn de Makasaren vrij van elke

belasting of verplichten arbeid en van daar dat zij zich stellen boven
de Ternatanen of rechtstreeksche onderdanen van den Sultan.

De meesten hebben het vrij armoedig en gevoelen niet den min-
sten lust tot verbetering van hun staat door bijzondere inspan-

ning. Op kleine overtredingen na heeft het bestuur echter geen
last van hen.

De verschillen in de cijfers van opvolgende jaren kan ik niet

toelichten; onder het voor ultimo 1885 vermelde getal zijn be-

grepen ±100 afstammelingen van Arabieren, vrouwen en kin-
deren medegerekend , en 12 echte Arabieren.

4°. Het aantal Chineezen is in het tijdsverloop van een halve
eeuw vrij gelijk gebleven. Fr zijn misschien 10 a 15 echte Chi-

neezen onder, echter geen enkele in China geboren vrouw, en
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de overigen zijn peranakan tjina , wier taal het Maleisch is,

zooals dat hier wordt gesproken, met zeer weinig Chineesche

woorden vermengd. Vandaar een groote verbastering der Mon-

goolsche gebruiken , o. m. merkbaar op de openbare school voor

Europeanen, waar het Chineesche element onder de leerlingen

voor meer dan de helft is vertegenwoordigd. Als een teeken dat

de lessen aan die school met vrucht zijn bijgewoond, wordt dik-

werf na afloop van den cursus het klein-ambtenaarsexamen af-

gelegd, waarbij zij lang niet de minsten zijn. Allen zijn klein-

handelaren en kunnen bij arbeidzaamheid geen slechte zaken

doen, ofschoon weinigen zich boven het gemiddeld peil van

gegoedheid verheffen. Zij hebben een goeden naam en de

gebreken van hun landaard treden hier minder op den

voorgrond.

5°. Van de Inlandsche Christenen ontbreken de getallen over

twee jaren: ik vermoed, dat die onder een andere categorie

gebracht zijn. Zooveel is zeker, dat het cijfer onder ultimo 1885

omvat alle christeninlanders in de geheele residentie, waarvan

231 tot de hoofdplaats Ternate behooren en 352 tot Laboeha

op het eiland Batjan. Het is zelfs zeer waarschijnlijk, dat de

laatsten altijd bij de eersten zijn gevoegd en dat Blbeker en

Van der Crab in 1854 en lö60 de Inlandsche Christenen op

Ternate als mestiezen hebben aangemerkt, daar de vermeerde-

ring van het getal Europeanen en met dezen gelijkgestelden in

die jaren anders moeilijk te verklaren is. Bij Staatsblad 1864

n". 142 zijn voorschriften gegeven betreffende het aanleggen van

bevolkingsregisters voor de Inlandsche Christenen, onvertninderd

Tiet hun verleende recht tot inschrijving in de registers van den

burgerlijken stand. Dit nu heeft herhaaldelijk begripsverwarring

veroorzaakt. Volgens sommigen moest in zoodanig geval achter

den naam in die registers worden gevoegd »Inlandsch Christen";

daar de naam alleen geen afdoend bewijs was ter onderschei-

ding van Europeanen; anderen meenden daarentegen dat een

dergelijke toevoeging, als niet door de wet voorgeschreven, was

verboden. Hoe dit zij , men heeft bij gemis van betere gegevens
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aangenomen, dat kinderen, die in de registers van den burger-

lijken stand waren ingeschreven, later werden gerekend tot de
met Europeanen gelijkgestelden te behooren. Enkelen zijn hier-

door bevoorrecht, anderen die minder goed op de hoogte wa-
ren, bleven inlanders. Later is dit voor sommigen hersteld door

de bij Staatsblad afgekondigde gelijkstelling, maar tot heden
bestaat er verwarring en doet zich zelfs het eigenaardig ver-

schijnsel voor, dat kinderen uit eenzelfde gezin als van Euro-
peesche afkomst op de HoUandsche school gratis onderwijs ge-

nieten en voor hun broeders of zusters als van inlandschen oor-

sprong schoolgeld moet worden betaald. Daar de Inlandsche
Christenen te ïernate in elk geval burgers zijn , d. i. vrij van
heeren- of gemeentediensten en belastingen, en alleen bi] de
schutterij zijn ingelijfd, zouden zij zonder onderscheid gevoege-
lijk allen met Europeanen kunnen worden gelijkgesteld. Er is

dan geen sprake meer van bevoorrechting; de een heeft even
veel of even weinig aanspraken als de ander.

6°. Europeanen en met dezen gelijkgestelden vormen in Ter-

nate ver de minderheid. Volbloed Europeanen zijn er in de ge-

heele residentie hoogstens 25 en de gelijkgestelden namen toe,

naar gelang van de milde toepassing der inschrijving in de re-

gisters sub 5°. vermeld. Velen zijn ambtenaren en beambten,
anderen gepensionneerde officieren en onderofficieren, eenigen

handelaren, terwijl de meesten leven van de opbrengst hunner
tuinen of erven, gewoonlijk voldoende om in hunne geringe

behoeften te voorzien. Zij stellen een kleine gemeente daar, die,

afgezonderd van de groote wereld en volmaakt onverschillig om-
trent hetgeen buiten Ternate voorvalt, zoowat een plantenleven

leidt en welker leden dikwerf oneenig zijn door het algemeen
gebrek aan geregelde bezigheid. Met wat goeden wil zou veel

twist kunnen voorkomen worden, maar daar elke nietige kwestie

dadelijk breed uitgemeten in de Indische couranten wordt be-

schreven, zoo is Ternate sinds jaren in den Archipel bekend als

een waar broeinest van achterklap; — feitelijk het gevolg van
een hoogst bekrompen levensopvatting. Ook in dit opzicht leert
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mkt IS Wil vtdppen at wn kt uw bcwiilfc moj si, m»p

huuM de muaiUnten ffljn ons i. bilb wur ^UïPfsl en uudsl

IlPt spelen i m tonifce tataieb g-im »
1]

Aü\l aati„ ui ahtio

iluul oan kim Mm iokütpnlmpn iii-n ile altonsïiumng

D.t gebmw 1- Vllj oiDot, mi-n rliii„t d d. kramollen *aa

f,,n bmtemciMllf .Uil het vdo ^.m.klon mi=t Ha is Ijeied

mt"un vooi mi inttu^ini en viei kimeis tram genoeg «loi

ille lunoodi^dliwliii In] een ti|deli]k npoiitlimid l)i vloii .ohqiit

sedut hllo tl ontbiekui en \ooi dezo fLeatai]ke jele^cnlield

B. de «nli„L bidem enl d l m omemhedcn „eznneld liet wol

na^mste hiu'flaid w |s den soii^^n di^ dooi den bchoiua van

dra Sultm ovu,.biarld en njet d, „ennge raj n haoHgP yvodt

elk Jpi kden vm hit „»ueliehip aidl (.poulig tchniB

D. SulIdU IS min „es|,uk wd « lud ik een IniBfii beknid

held het «rdei/lldwU ,Gition«.n heeft , eiste U Hij spiedt,

vloeiend \Ueisdl >| tu wiet alhs, wit el uoegiT ot 1 ittr te

Tiin-lte il/oo IS Vüorgiïalln! Dm hl] ook „ihiel op de lioo^e

IS s m de Ueinr kibbel iiijejl wjJidooi di JlminiCHnon ter knofd

pUlt ell lil het leien onaili^maim miUn houdt hlj ziih S8t

ifgLiondeid Ln geift o a ztldea paitljen ofschoon dp\reeavoo)

liml. nsponi,liedin lioe„ii niet /cldziani lu m wi lUcht ï m leiu

nm diiiig met \eleii aisehukt Hi| t, steels beieid om ledei

dn, hem iets viaa^t didelijk t. hdpen, ui door i\)n tltd van

Kienend ^oist lil) ouiy gevoel via ei^uiviaade vul vuphoht

tc-tuovri h(t volk im ^tsllilptint te hmdhaven ) Hij is een
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-! ai ^div iet gfwicM 21) Ut iÜ k nes hrii ,gt Jn lici on

[iLrf,ooii ongoiew 'l Tinnidcai 1 in leven, zocdit de kjiten om
ifi Li^Hi ^OLcIuij^ te iJOiziiR al yeei ptiaii^ zijn il\M:,der con

dir oorzaken vxn i^wui^ hi^it tol, Oen aibeid bi) zoo eenvoudige
^foi^iramo- in clu dn \ouui[ii asti I phoeltui Mea mo^^e die

^emak-üulit ilk urui ud i d n indl uk \aii dn nioeil |ken

ütii\l uil het lifstwn 111 ct;n fffslfjs Ut i aatackippi] begii)

peljk la iij yekei fp jiiitMru ener w clderige natum die d-ii

m^ieili op 11 i „!unl jete ld allea wil h]| nooli^ li rft m
iuime nntü vt silnit

Wïu: UI indeie fxiideii vn den Endisclien Yid.ipeJ zicli

liii^ramnliind ond j 1= luboo linden uifeidute weikzianiiirid

ontnikkflle gui^ lueiiin dwang vooidf met den gplijktijdlo

tjt m*'erdere hel jeften opgewekt n pnkkul Up dt rpiUritaaii

II. cikindenweiPid wcxd hel zhIH e^tii u lan dL inUndselie
\jlsteij ovLiochtPii, — \an een pjlititk st™dpnnt ^olhmca
lUi^t gezien omdat di Ink dci iPoPeim^ (och il bi)n fe veel

omvat — m al'' gtAot„ dauAin Ideef liet volk z\\n gewoon
ten bphoiideu ui /iil het wUii ht ul^ tenwen durtn, TunJdt
ktenn \ nndeinv komt Mm leze hie Vajlntit^ dt^ \bluk
'i he to stmdFn ho^i 'hn\ti en thanb ^wie ko/idn^ /nm Uk), is=

let luden i ui h t vciledtn ing'noe^ gelijk />en ildindci ont
liLclt men ^il de lu^t -voii mdeien t(= weikcn bj is te

\i ]« mt rie vooi^i irni^' m lyen behn^ft n die hei iio^

a 1 n^ 1 ^ijn dan ildeis jmiiit de aankwodan^ \rili Muiacee/i

( 1 U inxihn dn het hoitdvoedsel oplpvpien ut ovtibodi^ ih

T)l mmidddg wuldt besteed riTO een wandelm:^ door Ie be-

wjjnde buuil Jlcel ippI bezieijbvrda! dlgs, l<veit dic atraek met
up mm torb -iltid genoeg om een mt^amispiwt te voimtil
tot een ges|Kk, dat liet vm-ïteiiik gCieKchip behimnhtie?e rtt

oradit htt yich beweegt op bekend terrein <J\ei de huuen weul
bo^en leecli het een en nidei geze^rl ^ el ^p achpideuliLiti ib

«r met bij wSdi te npmrn Een cnl ple wonm^ , w t bei \i



geffPilt rn tuet teui„f niailn h m de \oov!tluii heliooit nn

e(.n hoofd ol wel tian de /m n.im^o Miki dieu dip g\ zilIi

mef \ci^imTilui, -vin ileu Sultin h blxn g^-ve^tind Nul veisin

het suUtuiibus is rit nune \ ,11 lcu (,ilnna tdeit im n gIilu

^dieu^Oiia ill \rrvil!eii stiit lij -Ulif IjLglOLid met >inilit en

wak bipa g<i!L^l >voidt bedekt Hkj i& itn n^bchn Ixeigziju

iiutten te hiiJtiUen rï ui hitiult llh viouw /icli oiili.di^ .n. l

liet rt \en "i m ^»i:tm^t, lMiis 'ig^' " a^^'^^<'
ll('e^ t'elhpiiui M ih

te diotfiii oL /IJ» do ULii ^idfcltdljk üj,Ps(.h[)lt-!i "vom dai

idllpKnt \dn /ö/flR/f l'//a/' o ^-iauoili 11 lu Ullceinet 1
Aindit

het ^iliG'-l dtn mdinl ui 1 d t -\(m im met jii^ucde miu

bvenmui dinic 1 alme üdmdhchf iiakii ttm, «hu te\iedcn

il ld licei^ehl uiLt IiPt tocj^cd eddt Int iii ecu i« ti^ luen zon

dei "toöinita ton rnidn toe luopt

Bi. achtti^iüiiil !>. iiik aiTj 1 Ii uudiil ( eiin^^cn nm \oiai

ht-t licMe oiüUi \ m Incsoc / oesoe in lamJnvo, wiiitusschu!

zirh edi enkdi s^ ie "I sr/Jop dra -^eilidt cudiinditei IkI

oninetdiik woud md ^ipi ieu/engt,boomte dit nog eeuwenlang

km \owma m de belmetteo vm een vcd diciittit. bcvollang

en WJ iniit toeh lifid onbi^iichohjke tijden de befete buutaooiten

op de inifht loekcluoze wi}/e %\yx weg^eliiald De dxomiweield

wuidt ei dooi til vm heiten en wiMl virken^ veite^en\\ooidigd

teiwi|l otiflii d(. \oglh uittnunteii do fmiie hpii 'hngo {lonut.

G-ani'hi^) WLi;ais dt IjLVattili)! had om wooidin iia t« pntai

bi] dui mliiida zoo gtindrt en imMemeip «ooit, cïencLii'.

^opl ^e^lelit dooi de be^oUnij, hi v sa aot ^eliecttn

Hd ftoidt i\und we onIvmj;pn k^ bciicht dat de AUoe

buldd,li|l dennatioiulpn Jnic'-diii'uit tl ^oeren liiguilijk aijn
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bent^inf, Mn het wdtti lunUn zi] d^ j|ipeivliUn eÜen .looi

diirtip ÜL mt^ UllwiIi abin nliedfiltn iijU pit \an cai kUpiJn

te hpuA\cii, zuofht zi) huu piüui Ijitei Ivunnti] b'ïkPimeTi \ i oi

dt Mhildpadvm^st IS de hiipoen \^ii P(n gioot.1 Uaik eii

zwtiarder lood vuoizien niudit die dli-ien meei Udcld ontw k-

kdcn, d(.ic worden dmibi) ülfobfo wfuug besoUadigd lu Ut,

]ungere, wlÜcpi selnnl Wriai lp id kiygm ^ofi \ev/uT^>\ en

met Mstjbir^ ^'p\oed, tutfUt pi k ms ib op boouLie pUj^f-n du

^rfiigit hfeft meermalpn m duiileie n cliten pliatt,, winntfr

^noraf ib .ipgtmeikt Wdlt zieU de sthddpaddtn liebbm vei/i-

mdd, of wel dooi oplttt^nd tia tt gftdii d'^ di= om te ademen

inai de npppuldtte stijgen '1

Ouk huu'ipn ^i| zich unii dy nirl dp jadit op In atii LV ddt

emdc wiildpn U) i 12 diugp kl<.p|icidoppen lan een touw ^(

1 ^in in il e urdagplahn op bet g.luid, dool de bcwe^m^'

\dn bet -i^itei vaoorzaakt, komui de himen i{ die dm iüpt

jtwoon !!&• (tiil de b]n wordiii gtvaugtn "Ncoidl de m^ m en

.t, ut zijii y<^OLht en, dl. dip nwt zoi^ gedioo^d zi]^i, geven

dn Uhmc^/tn t!i tnt/5ü— en meel ^ooi

Uaiye diu Bndio's bmioii np liunnt pitinwtn, Wiii 7i| U

iiiTddi,n piuei ^Piyimehnj' \an oinemln d(-n zicb met viunw tu

L1Ü0-.L hel niiPiït op hun j^pinak gLVuelen luderen hiwiwui

lianni sehittui oiidm -slordig gptawkte tifdikeii mei een 1 uu

„a bmiboBAu \1oli w^iaitot het zi.watPi hi] vlord met iciM

H wspiwil vïtn tli( wemig untrekkeli]kc, mn^i Miig /.i]ii zi| inet

onbemiddeld en inaken ^opde /aken Hmi lOediug tb iiieei ^^e-

men^d, --agoL afgewib-.c.ld donr nj^t en maïs, teiwiil de /re han

behdvL Mach aUeilei sootten \m gdi-naion en mo&aeleo oplcvLit

Ond i dl li^UUn ^niinhn uit de dp'i'>, dio üüze jebtet ndbi)

komt til /uh ,1'iLhedit aan de J?nlbg gekionkldc -rtortel-. Ur



^i^ van volk; van hun taal v

ii-n kermen Maleisoh en iioü

hat eiknil Tcniate nadert, loopt uiu! cii juii

telijke tebiliökomet te nanschouwen.

Dodinga en Kaoe-

van hderendi usten jp i\ \ n jli 1 _, I iiik Ijk w ]i

Dair de giwoonte mcdLbien^t in dergelijke (fe\alkii Wt
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VlcI biBJndm >« er mot te .laiMüliou»m 'cn twmh^Ul

wumnl<n rnUk oy, d™ ,hkta grond ad.ic op >uk„

ebonwd. rondom een «>o,kee. e-n /««-lood n 1 b >u

gchul h.^>o<.de mefeelwoii dor .ootmdeol. m .stoi . tl

™ist EBU klim. Um wn -(«to'oboümm'j, is alle^ »>^ n

., „H„ „ Toch «oidt IJodmga betielkehik mrt onbekïl„iiJt

it rf.., v.pl ^»ii het Lm beklemd » voor Oo=t Hilmidieii

r;i™r..^ - -«'^-^ --^^rb'^ïvr„t:
»radt ïoiocrd oui zoo VLidU iVmate te buflkon om.lar

del' loirte TarJweg de koitbtc ib cm duorhiM te voUi-n Se> i n

np zee vermeden wolden

Het foil dagtaUnt lan den tijd del Yroegele *«ten tUb

b ien Teinate en Mor, <n weid gebouwd om den pa^ te be

bikaraen en te scrhind.ren dat bCompa^'iueb dlomren .n de

lundel te Ind n liadden Tin de 3«lo,^|liit) die tijdelijk ma

, ioo,.to mad,t lm l>i,cl,llken N,d.t de,ien,tUb,clien badt

inkcn ni ei «idwaiit. wild voiktd'1 en de p» al« „^eel

ondei i'uuite kwtm, toldui dergelijke veiwikkelingin op nitiar

.uett^mm Weel ei wien daaini ein Ueme beüetlmg i,Lf\M-l,

bebtamdi nit in irijn en een koipoi-ul, welke Uatbte ie iei<

ijibben vin dooitrekkend.» polbOlien moest tiseoioil eu »ien een

Il e. b vo ,-dhe« . .- toe^ekenl. on, klune ..brhillen tuSbeVl,

1 ,il,u ol 1 lolUn, en Inndik.en int tl W1J«=B )
Dtc g.-hl

1 „ 1, „en incLienledb oïci de büalmj gevoldoid lOoi bet

ve„ie,% n 1,-in 11 goedelen mal de andeic ..ide en omWan
,„ ende te m.ken Weid ep list Van ten Sultan een loodb

ebomul wimn de „oedt eu bewind en tegfn eon geimge



vetgo Img -im leiHgeps inclituiUiif lnht n li mH 1 wu
ti 11 «ersheit D«c regeling b ,1 af uo, lillen m bil e.c/m
M..hlej, 1 , „ „ji ,„, tji, bi,t»„r.„m n^nn, „ocHig cCo . I.
tLi iltijl tol biir Jif,mg van 1 eidi, piitij v laiit

De iiooil7 l,eli)Kl,cid im un ,mote leibiimii, dia liet
ilt tooi h rlii Ide aa,dU»iii„,i e I gdedcn lla 1 en nU.oon

I l 1 VIK tenuuUn Ijlt ajnlettUnn tot beb IloTOmgtn ovpi dt
„'enngc st„t,gi.olie „laide <,n lueroi v.lgde m Ibbt, d n
leUi,,, dei militm be»ttn„- Het boette tocimia ds dit de

V,
°° l'™,™ '^ ' '"'"''^ '"'' '1° «n».7t iud vin een«b en,u t dl r pla tse en , „ i™ dat oi etn p„„h„udeiwed e ,tigl de thm. udeit niei m eo„ ande, deel ,1d ze lehidentic luet iieei uu ht luitz ai n, )

Tilden^ den Hisan nstand m Ifl/i, ,. I„f ,Jt
1, , ,, ,

" *" 1'^'™« 'n i^'D 11. let i5jt BPei bewoon
b 1 gema, t en lieett ei jednienl, e „ge imandon een o«i

1 iet jü ludii geleg u na j. het mm villimen i ime
i'fdin,^

1 een t.el,efkwl, ,erb)jfpk,te v n bikodiUen
(Itrn «ja/j die mcmgmail mei elira -n duien lanvallea, in
in de dl pte , gJe ici, ,i, {.«„olm n* geiie 1 thm. ,n de
^Ijkeri^e mai. je en den diepen molde, lie tn icllen de „oi
tek dei htHndboomen n,n cpgeluopt >) In ,1 n omtlek , in lei
lUte »™ de lodeni d , zee ^tee ,a hu, is en Jool kol «1,0,mn„ 1 u»a.t lura n de dieitn loktieW met i ra

IJe t niti Ub he looiden 1 D d„. a,m n Orf f,„, ,™
^l;.J>iene, S,y„,,„MS*,„S V „ell eh.i.ten
-,e

,
i. nl l b ma nd n dien t lo n d I ojl,eli i peib p„

Iiliel aiui e, o,pi,beib 71 t h tl, 1*1 oetd 1 eelt 1 1,1 l U ,
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m DODINaA EN KAOK.

001 hm nih id ntv n^ei] en kl net meer nvU r ld u

WMti t^e^tot dn ^ünlei bi-tilui_, öIoOp te Idopn-n

De slniiii legDrij kiut. !>= bet cnr aelpuit der biiidLla en

dit. zidi sktli+'i £ Hen ad<ii de birn nldïnl u ti ^ «n d di de

AlloeifQ de u ler kutneu ifzikien cm hun tiyjG lü bu Lhpru

duttLD \\n dt hijid tt, Bttt n De San^a?/i fifiu wicn de S'ci

/ 7; dl disnrtei Pi^Jt! Boii^ KU Htbl oude, gc-^t bikt

gijn 1 ceft e w el een huis mnii woonf lj^ nlijk d het zoo

gpimml K o^Isho

Df' pa/o h njloe )t Jen j n=!thouder ai Gdd ft uu Ie

Wij dl iLi hrtw 11 I-t. 1 kt 6 V I tp gijot vooi het op

V !\;n dei ii ler en w j \ i i cien n& m eenL,e Ueineie vaai

taigttt ract gtilirge n diopgTOi^ 4.1 alle geieed is wo dt het

lii oifigUycid üiü lp ICioe ii lei bmneii te gidu Zoo t ui

tnschei de iiilende ^ihi-n m tejl lLo ui luUc bewtg u^,

bien^t de o\ero Hjj ra dtn met il Ie steiken inKistm m i

aiigcname Hlmti te w c^ ei heelt bet ooi^ rumi'jehoot'^ ge

lege il 1. z(.h te ^tr^ i nu db Ullooze \uaiidtimp,en die

d lich1 ! ^iceidL oc^us bi| dt, tmd lu / lauimiTij,Gii ain

I icda Gll i d^r I lei lere M lul sch Lihn 1 n ia uvi^rcii iijk

ei nr la Ut in ^ele tden ^c n if^mdiljjl ^^ iid ^oül

l t t l dt 111 i ij f t

t t ml T I l 1 ^ 1 ai]J

)1 1 1 eld m 1 oppl ta

trmi w 1 dm b

1 1 kl h kt

1 at i w
1 t t )J 1
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\ejjü Uj,d ) skclt'ï ep eul el doij; bi-eiiet e nL,e ilwib cl n^

m df erl el jk sch 1 i r chtiat. ui o'entig n 1 de VLfoer cl

ltrim|ong Tuiwel he 1 eubnai aan de kuakt natiele lools Ic

plu tb v^d,n Rdmeuk tiiht tot 1 piekirij, au li "ii&hou kl jkt, be

hn^eTi m V ur liet h idcu "v-iii teestai ecu lei mee t^ h He

utsp nmtgeii \aTi dxt inU be'^chaaflu las

HciOpa jp iQJctei Ie xoeieih gedui g mtüt
j
pen en Ie | au v

ovei Ie o iiLftcQ vo ifbic p«n dadr Ie do gdiig ^estremd

wordt dooi z ril]l ten lit in het dio^e nai^ct jd meermdlo

lloot lioo^D OU 1 ohts eei Qpui mn zeer f,enngi. dei.tb ovbi

hten docr ha overl dU^eii 1 (^Bboomfcc dlkweil lindubjk tf

paaseeren

E 1 lA.t'^fce Iü-oihiiiIq en w
|

le^j^jen aan den '^t i^ei \uoi

Ie ttODMg laii (leo Sa gaip op 1 i uitc stc pimt Vai sati l-u

b img lei Cl it, e TobU i t, i i der hda t tot de

tnt^ I5 t lo ^ell/a p,-ial- 1 in fi;pirp Ihe 1 ^ebnclit ) O t

1 o)f 1 1 (PD 7Pei Pb liilcfc niJti d uf^Llioon zplt een cl„ 1 „
1 M !id Pd 1 e net eon Alfoa&Llie oira ^duvd s en

heil n ui d 1 Ie iat>iiillüulig vi ode eb u ken

11] ip Aif PI 1 1 t 1 anc Inl /p oz o is )

V 1 de t\\ee ppjii^l \i ] oanc lio t tot leze stiel ei

dooilion^^Ln t\a.\ 1 conti ie u Van Oi -ïbokch de la te

iiai t GiiiicN suh int 1 ] aing mme hem jimguo bcw nd te



P,ö l JMtlc brh prL.t,kt en leilialvb Ie uia"lia 1 ib vin ^ m
delingen ^>

Il t dool hem "bewoonde bm', li. op stcUoL hoo^t, palen -,e

1 awd OTii iiPt te be^el utteu ïodi de stoihloeden wa raan

IiPl m den K_,enn]d iin twcL zijden is bloot^cateld (.n lie

n.Llb allea n dtili ontJtl hellrn we^^evg,agd zoodat liet nu

eenzaii) at i1 op eu zaudl^f plakte do i de kiaett t n het

w tu ^r-i im-,d van li U ho it en ukimd Op un klem-^n

ifbtiud ei]il ren 20 30 1-al womn^cn iiilI wunig iri^eln nt

\aspi ld d niüQstc O], den vWlIen j,toTid tc^eii de /athte

^looim^ V n lift n" liike tmei Sleclit? m d n mitat n om

tre\ 21^1 icnif, vt i 1 tboonaen ain^epknt en "voo ta /i t uien

hnkü en lecHt- viidv het oo, leikt mtts dra &i^o boomen

1 in "ntellTne mn te vooikornen en wiu^an leeda vele

^ }0ï deU ƒ/(/-;/ 1 v\v ken well ei stimmeu aL onnü V>e~,^i

w<ip(.u den ! r^ ic, m do i\ia ot laiL^'. de vnetpidt,^ op tal

\™ ph Klu beien leicu — een eehfc bimiGnkndöch doip&tafp

rtel waai de i ni ne n onorstoo de rust z cli ^elipel uvel

i^ecft lan 1 t zih \ I ^w wcng iil ad bij een ryktn

ov lïl ed A n Ikb, w t lij \o 7\l\\ en zjjn ^e/ n bcboett

Dl ni-nidd ^ W-. It b ^t el \ i d n t f It n ai litt met

^ r vnwijd id Jol I Un 1 n ^ /a/j upo dng u k zoi^Ln

1 t bi -unl niht lU 1 ici r. ^eiee i^l /ijn Tegen 3 imr

1^^ n de ILn iiii\^Ln ^ i 1 m cn^ j ei tel t i^lh wmt
\o T 1 m 11 jn ^ t|d(, I i Ml 1 1 ndi pten en /anlban

kon Noj, bmuui het halt mu beieil n wi] de ki pmg du

efmgc \oetLi boven dt wal rvhl te ^c,ll un lo Wlj ontwaien

ten IfJ tal wöninj,Ln ui <i tt n, ons ni.da iT Af ver^,Hleil jd&

oriingd door ± B(j nel ilimkendc Altopicn tciwijldc vua^ven

dooi dL reten elci hmzen i be^,} uen en d liiil n ia Lcn

andaen hofk veiöchrkt zijn '.la ^^edr ^ VU lia^u ai



iiisfhor.s, liior wisa gohepten en gocn amlcrc

.ecMi <jf hüofdiloL-k^ terwijl slechts enkelen

viui 'wiahoat met gekarteldmi punt in de

gatm, -Mijn Ternfttjifii

t *iif.prek en alleen d
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X'l iTOl.lt van Hllmatoii amsmocid de boatt. kont / 1 _
( t ƒ 1 jü do fa,i>e, waiivan twmhg peiaoutn tweemalen knn
non eten ])czi Itoiat mt ck Iiniut \m 01 i du lan Pajdc en
\Jiid IS goedlmjpei raaai vin nmd i kwaliteit Ui, UpI ,p1
Itn van oen hoorn kilj„'l V bowciliei gi» oiili)k di licltt v n
Ie opbrengst en de 6i{,enBai de anden liUlt Het n eel »oidt
verpalt :n niwe mandjes (balm). „evloohlea vim di lilad len
nn den ?oJuboom llijit wordt bltihts dooi Ie leden dei i ji

"Ui|le hmiUe en OTon„ena bi| temtLli|ki „ekgenlicden Jojit n
alhjl Jj,aii],t die vin d, Chne<./en noidt opgrtitht Sa'x
nou [lalaii) komt van Balm kn, dm Imo^e, op i,;, bj,,
WPl aiinpalmen looikomtn, na„ dl ^tHn In, tljtei n„ *d.ts
even uildoende voor eigen gebruik

Tabak iioldt aei wemig aangeplant dit van Jl.kian is hil
niee^t gewild m vvordl „air de ™it met 30 tot 60 et. pei
kdtlL betaald Het weven {hm) gta,tne,(t door enkele vioilwen
met Eniopeesrhe „arous da i ei op hit tdand zoo weiuig ka
f ion gloeit dat zolJs do in«en, altjd met kipok wffldin op
,evidd wedtoBstelku (iMol k open il) te Maknn Op ..ommiL

mii"''™ r"*™
''™'™ ^*''*'*'' !»™gt.ti»ffui dn Mi| goed

De ddeis bobcliieven iyrfofa»^ „K,rb „, woidt ook hit, cp
deztltde wijze mtgeootend Indeic wi)/oa om vi6cll te ,an i

zijn dooi middel , ,n fnik „ waiim ak u. ln„e»n,len (glh
/o'c) iin kippm wordin gilegd of wol met de lipi wuiu
IS ,elK lit oen m den >„im ïto eon vnih)., „.eaiedtn tnk uit
do witte vleo/i^o bist >m Cn»w« Aimlmin if<-te-ftti) Hun
vemiikehjkliL 1 n be H n In ofiWveli|k m bj iad mt en / q«



kgi} Ua « tt „«ihelt 11 e } 1 Iriiiielianscbe tee«t

il g n u 11

|j-iltl|pji II i t

L lp 1 11 de \ -clitLüdi

nv. n 1 1
1 s b idLö hettneeda

wokU k„d irl looi he 111 ^ lolde ïiucliten nn
vin Lmitnar iflb {loioloe w aiiil at ent|L ot zaadjes wolden

Op ripn (] g bn bet V ehetlh ^t bmden noU eilkelfl longo

hcd 11 ^noti b. uten liiisl eis, 1 a Irt „ol it die n t lUlei

lM(iieim h^n itje^ bepllkf zij 1 aii looi/iun 1 m twee boouim

iiirt ifbealdatls MXi lil pen Zl) hmgen ald ib \ lm md dt-

liiTi/tn hmii t idJiemj]eïi of ai^ loö mede en

t (1 bduoi

I)ie mvl u. [_l/ahibal) 2ijn ^ ij zw ii ii umi Inj^^t liet li

^luw lumwd 11 t nvijl i nimd tli (i niet niek v?-e( om

tL ^dan zitli de li id ^an ooihuofl en iin^czeht St.li ift Mi-n

w I rl t / Mcp 1 ^Ldr^en w uUn diui de 1 jfwa ht iiu ckn

'^
It 1 t,r T)kL ooiHpicti, sctiijnt tt IrjE ^e^-i u

!) t 1 I 11 m het lev ii dti ü loiee/i.ii beioUeljk

Tl t 1 1 dnU 1 11 liobhen zelta e luu ngLn \ i het h(

l-ew II 1 I ^ Itllvi^t' li^ a tf- beiel ncn De mn„ nstei

Ik, l /aof en dl- \cilt,tu il ' n io& hij viat ü ^s hen lul rs

krn^ tjbtipzi^d lift ze\ciia ttciiit hi. I ^tf/- ff ff ni na 1 t)^f""iS

\ili iö hoogte weten d tmuheden ot ci dioupte lÜ regOi n\

vrU n tJi bet lus tijd ia om hout ie kap],m +e veibnod n

of te pi nten \ lUendr st rira (/oiZ/i) en Lometen {ig fnasofoe)

Intngen göUi Ijiiajiidei ll]oeh )f inad

Bi| UI an V idmtaiu, hestat nis ctdeis het ^eloot dit de

i_iiin door etri J lak w idt pg^blukt en drt d t bee^t te Mi

diijven IS dur ^t ot gththuLuW en h t si m Q{> ttfaj en pnj

Hot volk /et,t dat bklwcn tyl m^ d ^ cnlubtwuig gcijUikl.

ei 11 goed genee&m ddel wüi Itn lo vruuwfQ diP da ihiIli b

vall n Iruipen ondei het bed cf de lubÜmnk opdat hU kind

met half bl nk en hx.lt zwirt tei W rehi Ijmni

Euizfn iliksi) komen de menacheu ti
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De eveiieeuösiiide kampons Toloi ligt nalii] Ka,ip Buliu, welke

hui naam ontkrat lan Je aUaai veelYiililiee vuuikumende Ayu
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deim nk 1 n vordeD hl ri o awsit nlci n met V ül hft

Llal rjft Be 1 p B otiot m t ile Ltl^ds nu de <I/aft

r l/a om lot lood„ 1 Ktn te 10 ilom B TI t zl|n

al! BI o » n en 1 nde eTi 1 a 1 m t du u iboid l ozi„

ho iPi

Uon Tilt 01 Jt» 1 tl 01 i^plilkiiimig 11 piOa 1 "

tla ü u lot „piel edrtiid veitoont teekoiioii id

„^, „ b i i t 1 iwtn Yin mub en pidio neer

p kle e 1j1 o e „oV ml i n tit itl jp dienen It

^e dl doü l ntn leel /oit dool mtdd t|iii^

zeew tl 1 ^ In f,euUnPn pci)? v 1 1 ti t Tiva

t 1 t loü liuTeUen lom woi It Tiligeio ld i^ k/i n

te de lil t t 1 e k 1 ht i utj^egawn )

flj t one n i .Il n lii,,/ imrl in 1 Ut

knd Mot Cl o 1 h !
'"* IW"' tn zcüb Miitie \Ei

aat 1) w len Tatm 1 n H" n luhoil tu holion

1 Mol 1 1 Vo t n zo si te i zi|n ïet, n eye w 1 mtt

,a 1 1 II 1 a 1 rj tpiolig iidci 1 bonion ifun

o t he 1 p nik lieotl h t zek n t i lit i

i wint Ie II ie e n„ ie moldt u m t n

1 door 1 1 1 in Minn K l n ,i!lieete l bostmt

elelnb , Ie lo^t dn lag Mn ^Hk m OTOl



treft en, voor zoover bfikeiid, iiiramer uan een uitbarsting heeft,

hlootgeataan. ') Op ullo kaarten ügt het oiigcveer in het mid-

den tixeschen Mare m Miikiau, nuiai feitelijk is de ufetand tus-

schen Mare en Moti yroolei- dm tusschen Muti en Mafaaa

,

tiltijd gerekend \tm Barut! raa-Dché, de noordkaap van het laat-

A'"aü eenige ver^tfirkiug , ffaiirin Vhan^ots Wmiai' in IGÜ!*

böti beztjtting ]5laatBte ondei dm KHpitein ADRTiA^ Clemensz.

Stolck, ib geen sjtoor mee] jiaiiwezig. ValeNTTtn nOL-mt die

zelfa ^ibiai hetguen ir JovfCE lui vvli n i^venhedodd bericht

1-, vxthLtiA met vanjuljl ) vol^tns Lt,r t^eiiopi Ie /jö l^

Tiigelboomcn c\ Motl m Ib^S m geioe d z oht de dooj ieu

Hopmai St,H TTB M 1610 -van R i
a on &<i ne heiwnj-ts ge

lokti- Uden zich toen ^ Ivci o er dt anlca eikuden hebben

Lvamprigs vmdt men m n et we] vlIc turnen ^an b;,woncrt,

d r wijken Tafaga lokoft en latdmoetoe uit clc hootd).! ta

teinate die l hntjt,s boiwen en kortei ot Irnigei \l bijv i

teiwijl hnnne Uoofden diP vabt te Tern^tG wont- ei 1 hlethts

vun ti)d tot ti]l deiwaal-ta bege en K looi liune ondci

hoorigen dt bel sti ^ n U l^ U woidt op^ b nchl "V i 1

giundl clasting /i/ j jot n vi 1 uldi^ 1 de vu Ier a

tanen ƒ125 ra rreTidelra^pi f\ 60 },e] ja i b vui^t

O k ridoiecZLii i paitt n hic een e aiipl ntm en zond i dit

dt o it tot oeili|ldielen i Lilm^ j, di w nt opmeikeliils.

geiirea öChjnt k niljvei tlbchen de vu bter en i jkSaroottn

n T mate e Tidoie ii 1 ot ali^ m en niet tut het voll door

^e bun PI n Ub \an _ f\ lUen tiiBbLten. vibbchub u t de 1 eidt.



; lier kniistcichteu

w'iiarts bloemen en

met bijzondere doel eind trn,

:c onhüikm en den invloed



j-öAtlit -vvoiden \uj wel oulocülijk k /;i]-a ') Dö mbourlm^eii

VRU dezfn aichipel betitelen het ^lb Manh, tPtt benniim^ lvpu

d iistei van ifkomst pïi beteokeniB iK WaiJtioHj^

Hel geheUe ziclLUt^l woidt op ± sOOü gt*(,hat, diP ilku

h(L n jlnmedianscli gd oi \p\ï\dm wiaidom zij gcdwongi-n

yiin dl vele wilde vailvuii met m>t te latpn ni Iniojie aan

plantingen do ir htmyc omhi luiTigcu \oor df veimelzuoht duu
dierpn te bLVLihgLn )

Bel 1^0 een reioatamsdip Oetoemi ol veite^em^ooidigei \ u

d n Sultnii /iin er vici 6aii'^aii/i '^ nl dic \ in Ngofahiha, N^ofa

^iti u dt. beidf Tdhine s d eeibi p!a i's <it)]cgemin Al uoorri

ooi^tkusf , de twct Ic L n de nooidkust ia de laitst n iiti de

/iiidk ist en oudei lIihi li ii m T ih laic SoAtii i ü 1 Inii =i nl t i

,

\an Ngulliiln Moilt dltPi ^.h hft hnofd \an h t - Uek
cÜHüd eikanl, aan men -ilk mkic hojfd n oudu^tsLlak zi)n

hduKe de e^en ^amLlde elk v-in inoO tLt 150(1 aJhi aleik,

7jn (i lio^^ twi ir kij iponq;'j die dooi Xmala/ia'^ n «den be

ttuiiid tL wet^n ^ bril rdipHOC lifd^oko Tigonu Ng)ti

bobdwa HcibaWd, Aï hi) laaklo en M«lua Iin^s dt wtbt

zjdc en Pd 11, Samsoen^a n Piwitt nn d uoazijde, w 11 n
^tfrl bewnnils \m 100 tct 10) ^ ild Uu deze hoÜon
\U)]lL jiirlijks ondtl dui ni m \tin i co^mti p nnuyeu (^//

7;;es - of «<jc^ï;0 i-in i,mv iuli fatsMi,,^ era s:)ni vm 1 j'^OO

nit^ kcerT ta vra^in^mg >nn Iel vioe^^ re bediijg \du -!OüO



rijksilaalrlei hun van dt Ibö"! loor di nihoei Hé il« iwifl-

boomeu tne^ipkeiid

Do mtbetdhng gesrhicdt twumileu b jddi--. wadibij (Ifze

VeidecliDj, voidt ^evoLd

EidH d*=n Sultan voor viii-ifplling \an de veiplidite

Ifierrag \n n vogeliiL'.tjti \rLH het eilmdje Gili f 2-i —
den Ivapitem-Lioet te Temate

ld » Seaetma v iii het nik Temate " Jü —
ld >« » ^anga-lp en de Bjbuto & v^n N^ut kuil i «OUD —

hehvplk velda \eidcpld wordt

den Snniim?)i /300 _
» BioquPQQe » :i —

zeven liootdon i m '^oih s Wh^ -

te z.men m?r—
teiïMjl de lesteeieiide /'^l— be&teniJ zqu vo 1 der A^/«/?

Inha Mm 31 r/f ondei veipliditm^' diii\ooi pid,m on te leïeien

om de br tpllm_,eii -vin den Snltm niii Te nite ovti te

biengen

den Soii/adj' \ m A^^ofaj^iia /150—
lï-imahha > SibLle » 60—

» » » » > Ididoolio » 60.—
» ^^ ^^ Tagrno ,

» >> M » Ngotabobawa (

.—

>, Hohiwa
» >' " >' MoUpa » 60.—

» » )- Tabalolo » 30.—
» )> » >' » Mailoa .. 30.—
» » » » » Pelen > 80.—
» » >^ >^ » Sauisoengi > 80.—

. >- 30.-
» >' » > Tahpaoe » 30.—
« vveSamjai,,'' >' TalaiiL .. 76.—

nen /1517.—
terwijl do le&ieeieiale f hS — woidtH \eideek tusschen de



lumatnlm^ \m Pi 1 n Uuloi Sibfle in Tifisoio tooi IipI

leierii dci Iitimiimii„ Mn ,%tn„eniema pnuwen

Hot BoUTimm te Aliknu tm liootdiu met den titel \an

oiamlajü kuuit tl u bl/ lln) ïLikhii il> met te begiijpcii

De bnmeii ne^^oiijul of die -mx de oo&tku'^t hebben een ^'e

h,fl mdrae tul dm de buiten ni goujtn it die op de wtstluht,

zoüdit de bonoiieis elkiu vilstrelt met ïeistim en bl] out

muetm hot Tematianboh dt, voeimiddel dient Met ^eungt

w.|ii,myn mi oiendeel. dooi don klemtoon Teiooiïiakt heb

ben do limponii'. N^oiii,ila, NoOtlluiha Piwiti '^an^soenf,l,

lelu en de kide lahme» een tid waarvan hioiondel eenioO

wooiden wolden mede^-odeeld Di- )pellin„ is „aai de lUtspraak

en dl dl heeft doMiUden khnk alb do holUndsohe rli

to,
iilnl vit Cl

mnn,l hoen lükon etm

lUim onkruid ld mmb
tol pi lUW il Ijol weinon

l,ol
immh Idohen

nmhit lood lanhdi Jipm
Imii dl-ht, diooiuen

loeda swart Irügtij Liibbeu

vot lolai diout

«OM (II/»- diout it (üji VLikocpt

i]Zeihout mrilil koopen

hul 01 bagop mloe kmd

r/olpU rou". •«" man

mapn

khl pibanc

bamboe s« moedei

'S loeta

biuedei

l,:n bihildpad nioij rool^

kiolodil iii/ni /(.n(d^)
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mhanmna aümi kom hiei inl liüxdam ik heb honger

jal ?nobiodo ik ben \ eizadi^d

moli jal h/a gtjef mi] piNaiijf



, ; „ 6 , 1 ) „ / » 30 / / /.i

i lol t pi I 11 «/ IrimJal WO teiiii/

1 .c/r^ S /u 0/ IJ »/t'" J'"-' '»'"''"

1000 tjilmtp

Het sdli|llt it e pen^ leil dtll be tut tosbclim d ïl tail

en lie Titll te Wbdi tl Pit m »adt „obpukwi d wolu

zi]! lic bB»jii 1!, kunnen elkï i echter m l m,i tian Tan d

tehv i den ] on lU el iele met liet Noemt l oli ov leu

Onze uistc amalinii nel \Iaki n lagtjen vm ' Tm
1(jUi t m Con^Bnk S ha', jArN^szoot, te N„ tal uli V 01 an

kei kilim m II eel 1 1 ph tsen oi liet l Imd 1 ez iht tciwgl

hl I-in ket leitel kl 1 . tn^e *n ut 1 Moliikl n sjeh lil

miakte om en Lldin„ mgUon ni-di. te n men en looi lui

bi^tleiUnden S /ai] *ll nUoei ueli„l Terd ziell op liet

Tïie i^rcn latei ?eildL pAniu \ v C minN d iwmt pu

mr den '1 lini llOt de Sj „ s be btciklL te T lablhi

,trnendlband m 111 ir bl i n tren onder kn Kapitein

VroiLoMKs ^ soiTE il ppeik puin en bil^ btim lui

CRrlhTiALK IWAE^ IiCN D isi Ib e ibto boeU OU lei UO
siHaten lebtu Uo leil dl «eid n ovei Ie toiten te ^gjta

kabr rafasoh on Tab blo metbebt mi cmvreemSi

bandehien te w leu ni te / i„on d t lo ujl e opbieii„,t lan bpt

CL ijen uitsluitend aan de Umprgme tm ^ 1 1 wam )
Htt

tildnd bleef echter o 1 Ui 1 et beslnui \ au lol S il t in Yin Tmnte )



iid oppfirj^czig van lemate nu l ns met liet doel ludpi liet

meti tae^tiienrl bt,atuiir vm lidore te gLi ien du Wöilei oui

reclit^tiLüls ondfi ome lii^oiscliappi] tt taan ) letteen ^clta

m ISÜü leifldc tot Pfil pioMbiüii cl iccoirl ni(,t den totn

r iiligen Ijndvoo^d "WttUNü- dit hl idchtei als \if\\ j^l is op-,e

nmuen uisaT i^aEiup nimmei d ^rLdWuniy der E,QJï(eiing

Hpt h iKt kwan en zij m op^tai d i I^IS tüui alle pos; ngen

jni m jmnnfh]l^t '«ditkking te tietlen ^du\ mislukten en

en tn htigmt, \dii \ otilnl i m do erMe i^^en ^an Juli

1819 \ulBdc De rcsdcnt Vis6le ^ai^ ei ^olt 1 pon met Z AI

briL »l)e Zi^aluw en na eLnij,( & hulcn op d? titn vii] 1 )oa;

gflcn nfr;>n) w irliij Len fntu hoofdon WRidcn ged ">
l

tt iPi! dp bclniih^c eu 11 n nuocidei Piini SikO pord ^ m
cnae hmdei! "Vi lien tijd ia d mat met u ei VLidtouid

PWOUlöU

Ovei ha vli'-'-lf- biUttd Ls het trunn /psi on^t[i]k en steile

lellend Uh-iJ^c in 11 oost/ij If «r^ai de UditUlilo Tintten-

i _,t vioejjei dicht met ka-niponyS bt/ I vi-elkei bewoner=i WPj^ens

lürhaildp z ektei lan^7aiie)haid niai dt. uidtie Ucf^oiijen ver

I Uölen ihim ^ndt me,n er wel enkek iimin mit luiih he

plint tiihstlitn \ilc ji^mgliüoniBn ni r de ^ruLblbiukeil \!a

kn Ijol m \ainl(?iri( ^flod nw. de aitbaistm,, duoi de

iienyte ^ttPn^n hiei m üu! k >/( airepen nLbrge\dUen

De Toomiam&te ankti'ph ts i^ Vnwiti. (venecuü op dp ooit

knat g*lP5 11 pen half iiui Kiei u bn^n dfn ^grIik^ \liii
"^ tl

ife wani 7i]ï\ ei ^nnig M jnmgen d ai do TOi-e to be^^ont;!^ m
kunne tuinen \ubll)\(ü m a,i mlandscht piumen zijn dni

vocnl m d n WLstmoesa )n t gtn alle Minlcn b schui ctl \m len

tl tpvtna o\eiTloedi^ putttn mtt g ed diml water )
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1-, 1 ne^ rj N oiak [ op t, at üte achte het fot to i

indi biüt gpi el VLJw:)e'*t & ZiJ e ikdtht nd r len kieren

1 a<in h t/elfdc iiuOidL tubtiinl

Lin^g Ie gelie k Jvusl- <iljn nabij dci zee luoiaen f sïÖ £««A

01^ fht W1J1 -treemdeliiy n te e Lfn 1 lemt. ^ eiaoeduio bin
n verbl ven om zicli \é,n witei ea bmndhout t \oomeil,

dpze liebl i ven lib de u e öte f paiy s boten hpf dik som
w jlen ren ntgol uwdt- veri lvc hpid m d

j^ danute Vdïi een

m^el eerdt, p iw )

'^igoe^al PU ^)U p Müia net te MI\ en Ie tot la

«elilshvoci fpnoul^dc ^oe w ii vmi Haluiih n gehaal 1

te,d k io t Ie .0 r 11 l 11 m^ Un ti, / 2foe he t^clitei

r 11 alm 1 zo 1 t 1 ii uuxl!^ j zcl o k et te buiten f,aaa

ai Iitt tiiik T^an .«^ i tenz eilelpn 1i Len^rkkJ
K o lig lebben n dndoit kJ cndc lut lel ipnj(.nt rioopen
\i c^u wuci er k nunlo er m -^enloei \il de tot hu &

el )k yebrml ^ubez ^ k k u nol l v Jen tijd a de mtbd
tuig m ISbl z jn h bijna üU n v r leld en ho / ei opnieuw
aan^cpiut idt thu uit iuite 1 1 il h volkmg 1 i kim
puiga Sab ] tl Tal jaoe ut d u xrht n olie gepoist etj bï)

i spiabe ilu^ sn^eweid Omigenb iljn er nog il veel vu llt

lüü en wiüunl 1 ^ 2 I
)

j^ebi k aan ande ^oed i-l ^laiue

g gGtenO LI /i en een nigt n öApkntcn vojit ml
j

d V m p u h I en U r en kiene i np ant vm &uikeiiiet
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tiepptiim„ci ifviTiliiïfl ipi l 01 d Tact ges lei lelo

do o stijl id il st at d 1 ollill„ an ullie ilb „e

wUg tl
I

o
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Uleil zoodat peda lu K j man SoHiTTr 1

In rkf arde dat B |
ziel uce d ii d e n J. l atp e i i

lo e 0) d o 1 d t kg J nd 1 l te bewo 1

lot het «Cl a e uci ende zj 1 H Me i|l „oele

11, 1 d t istil at„ b h f o L ib o / l Me al

Tiien i rleel met M 1 r lonmd Utl) 1 1 or |lc

tUcelo] do «12 -mlri^ll edailii da t alte

, il ie / / i tal loo lil alle i „el » blj tuini

1 ei 1 f O] o el a o t

De „PW n lait lilotle bl li„eWa h] It

1 f pblp avate 1 eb te opl eU en Vope loioo

pp r 1 ö z a Ipn „ ofi lel —
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/ Ot / l 11 Het bt 1 Mll
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1 1 te » 1 1 1 n b 1 1 et h 1 « 1 1! kl I Q lit n VI n

il V tb la 1 n ebt l„t t n a nvilafveoit 11 V

o„ nd voe

\U ve 1 ikcl ut hu luf^ n ] Ie i V n e er lelijl e

eipliphti 3 m zi 1 tot e, de n L, n e t ei
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1 dt 01 t 1 11 t knt 1

d tl t Il h t 1 d b d 1 ld 1 k 1 1

1 I II f Ml / /) d 1 It m
ttr bil . u enate un hoogte bebben n ïtl ll|n

^Lspittai bamljuL wolden « vloibten, w aiain twee ptraonen

Hdnd hn,' neil Il hb'i, Op houten "\ lotten na il

zeL g biu-ht ma zwüp st enen un de uistekende zi latlin

Tvoiden a} ]p een diepte vh 1 10 tot 30 idemtn n6cr„ehtin

dooi ti.11 t uw I-m d(n ffa bi^vcsti^d, ni juist te weten op

welk plaat 71] ^ezonk u z u Na 21 m^ opftebaald be\at-

ten ïi| een f,roote \crsclieidenheid van vins Uen, \ jtidl ld mei e

sooiten als de Catsu Biytliügr^iti (m het MT,kii:ihoh lauui)

worden bi| volle maan dikwerf bi] dinzenden opothaaM Lail^'Si

hef atiind li^i;en tj,I van die fiukrn "ieripieid in bijnd Ik
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\ 1 , ft^ 11 en a sch 11 I ke vo ^^^

e, dD[, r t VI 1 t ?e l pc ^t, len Tialil] il 1 ami „&

\p,o 3^5 ta 0| ie 1 II u t t, P w L u( de uu&fk is m zee

tlooj en De Tiaai He o r n„pudp eiU nden gev (,lite be vo

iie 7 JU e n pi len 1 ttu^oeleeU en (barb voidt be

vee \ dit Ie k a e & u t^e lo id oi choou als een g bc 7 j

L Idt at de berj, gOca i 6k er u s, oot laa tot h d il

n tma 1 leu moed ha 1 i d Dq ] Ide L ate o] ei ng f te

dain )

"W j I ez en te Ia!) ne noj, c en de i?e ol olie phit ^

wiil aan de v ge lachtcnis van dea Ar bc Mu 'i. ad '^iu

iie -i E nvoeideT Ier 11 ptio p n tegen DA^oE B Bor H vi-N

in J&77 ^n u est m ot'i''le 1 übtu b e e di oo

lüöt de zilvc n p ld, e wer 1 i 1 l en roe q reeb zui 1

wa ib p Poelo M li iai_ en eikulie bonuori a Kajo ")

^ le^en Men viaigt na l 1 n tjd 1 ^r u 1 1 wo 1 om

d /en af au l nf te lt^„ n k |gt nat i al |I een onl est md

aitvoo d w t een 1 lanl i I e^peft z h z Hen o^ iPb ils

f n! en st on t ^en ] t dto vc lo \ vtrn tijd ei ve

n^H tbo Ithj u bepaal Ie ren ^ e rel n li^ "wy inddk

ten d e touht n z uen

Puel o M sk hftett ce 1 ngweri f,e >^e hante en is looi c n

Iele ne t at ^ ache den vin et cüa d Kaïoa wi vu de n ord

westtljke pnnt de ma l lraTf,t ai Rlodaj ma en de noord

00 tel]k d en n ïïa^ O y de I it t p cno er de lot. D eré

i i n ieel e Iph to oife \ at tiekt Up w btk 1 n Podoe

MibJa b stalt e c al di. iiooi i vegtki s an Jv ]u ut opge
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Si].o fonuh. Mititne m Gati

Lae Goudli It]! en Keld

Talimaoe, Taineti eu ModU
Op fit, drie laathten wolden d( meeste tanien aangelegd

wegens geheeie atweziglieid \ iU WlUle sarkens ojj Goeialiltji

Zijn pcmge IdappaaanjihTitiiigeii , op Lcle nog al veel sj,go{

boomen, en op Ciiii vugclntbtjcï dw langs hritiiboczDn «H-

laailjeh m peeivoimigo mandjet, worden afgL.Wdd (laailljKs 130

stuks,) ')

Vün AV^aidobi atflen wi) ovei naii den casten wal "vin Hal-

raallfiri, m een ooitwaaiUtlie tiohhng KLlitaan stniende op di

ksap die dooi de reiniiiüi-n I)phé Podo Ln duoi de Iidorec

zen Doe Podo bpidcn gebik »koifp Ki ip ,
gEnni.Tiid wmdt en die

luGi de ^lenssrhiuidmg tuh^irlien Ijuidi ri|kpn \ormt ') Twut,

groote '^teenen dooi ifii nauwen dooigaug \an ell^aai qeichci-

dm Ln bekend aK Miic Toeso, wi|/(n ona de plaats, dooT TidoK

',|l , .pc pVeaO^I ^



vroeger beweerd tle grens te zijn van het Ternataanach ge-

bied. Iets noordelijlcer mondt liet riviertje üéhé Podo nit, en be-

vinden z'ieli eulsele hutten van mensehen van Maïdi, die er'

tevens een aanplant van klappeiboomen hebben en de djéré

onderhouden , vrelke in deze streken nergens ontbreekt. Veel is

er aan die zoogenaamd heilige plaatsen niet te zien; een over-

dekt graf, herkenbaar aan den opgehoogden grond met de hou-

ten paa-ltjes aan hoofd- en voeteneinde, benevens eenige over-

blijfselen van het branden van wierook en een paar wuivende

doeken, vormen onder bet lommer van booge boomen een wei-

nig aantrekkelijk geheel. Door de bevolking worden zij echter

zeer in eere gehouden, en aan een bezoeker, als de voornaamste

plaatselijke bijzonderheid, gewoonlijk terstond aangewezen.

Het strand is overal begaanbaar, niettegenstaande er, in weer-

wil van de beschutting door de pas bezochte eilandenreeks, hooge

zeeën kunnen staan; het gaat met een geringe glooiing spoedig

in het heuvelachtig terrein der binnenwaarts gelegen bosschen

over. Tusschen het dichte kreupelhout ontwaart men hier en

daar een verlaten kookpkata, waar de Aliberen uit het gebergte

aioh tijdelijk ophielden; maar overigens is de gebeelo kust on-

bewoond on zijn er van hier af tot aan de Woda-Eilanden slechts

drie nederzettingen, nl. Maïdi, Pajae en Gita, die men kani-

pongs noemt, omdat er een twaa,lftal gezinnen in even zoovele

huizen en onder een hoofd vereonigd zijn.

Het lioofddoel van onzen tocht is ditmaal een bezoek te bren-

gen aan Pajaë en de inzameling van caoutchouc na te gaan.

Wij bezichtigen derhalve slechts vluchtig de uitgestrekte pinang-

wondon van Maïdi , ^) hijschen de zeilen om ons voordeel te

doen met den lo/i.d/cè of landwind, en volgen de kust naar het

diepste gedeelte der vrij groote bocht, waar eenige vervallen

hutten rondom liet zeer onaanzienlijke posthuis al dadelijk een

slechten indruk geven van den invloed van Tidore's bestuur,
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\m het O"*! {jnnltliik t^po "iPibxen imn tin ta l Ut cl ht

h wim Ln 1 ti- » u^t Miu vaiV usai.e''cl iveLihoudt li u viïi

o^Pl^lD^ tot lui Una Zi] vü d n iich ho fdz keljlv met -,&

^je hiL,r tven fveiüoedij: ü de aipnp !m ziodut zi] dezen

lULt feilt, tuLrLü mau e^mo di^ omhülvkui tot hef bekomen vm
sdf, jewepi ln h t bo'ich i^c\ otkn zi) zich \ olkomPU th m vl

^pii nOo wiml hruden h n tei i-, \ m htiooptj httn een bieedp

bo rul^ak of wat Lije n-^esrlira pt ^cblideite jaikn zi] met \ooi

dt /achtsle iL^ciiti^de en toch, hoc ook \awildeid, naian n]

bij ile aamaktiif< met imbten un. Al liun bekende ^oimm he

htoilijk m acht 7n)0 w ooit kant, bmt at tot hc ainbien^en

\Ati tüceidei KsrhaMiu, bij de volkeien m dit ^ewe'-t din zullen

m sschi 11 de Alfleiai ah daan oor het me st Yatbi^u bet uit^t in^'i

pint voiinffl 1U1U wi iialt hen mc hunne lios&chen ontoe^in

keljk vooi Mumlcn-' Dezen 7i)n hnn s hml en verbhitplaats

w ai iij d ^iOi^tstp Mjheid ^enieten en zich r,elnklu^ ^e^ e

Ilii m (juwet iidhpid \aii illes wit er op deze weield roorvilt

"Wij vui^ou den rtinglocht uni Teiaate a u n\olgend dit e

b kuat tot lan de \^oaau]inlai \ijt m j,' tal nl \A'oda

ïrftnm D]olji, (jcoeiitüP en H Ija Unl bij lII aal en te^en

\B\ do Lil pon-, Grit ,„ti<-„ n ^^ jdi is het ^lOOthtL en lan

htt oi'itei'iiidnd hel bui zith i u hoiidtldtd lidotetzen gLVe\

tigd de diai ümt lii md Ü iH vali dt \iM,hvin^öt In&ii Bi ib

iitnaili]k weder een f?;^ (., dihiiiil \ m tUi Ik kind pubcon het

^rif Yan een viOLgeitn Sanijalii v n Makiin lii 1 ij iau^d u ^p

dtoogte wordt u dj uk ;,fofleiil wmt dimkwitti uütbuekt £,p

Iieel op deae tüdUdtu «u het umt uui? al vIij 'vt.i \andpiiviei

Akt. Iaiiu op den vasttn wal vdu Hnlmdhrra "thidld woxdcn

Oveii^i-iiü Ir-^eit deze gioep nu tb muka iiudi^s op Ylleen

(-rteiatoe i^ bemclit dooi zijn duiat-udiu vhtiujuïzin hinkende

t Lbs hen de takken dei MaTo "Ijo ra n , waai zl) eehtci hun ^ ij™

den de imiJa i ola lu /oc/ l h met ontt,Hin ^)





deele \dn liet batste ii]k mt Ni t dat Mme^ üdeuknen aan

^K\cie hien ^in w I! kpiii £j len zi]u blutgiateld uf dat

hier ml- PPD inUiid'-c]i oogpunt mdeiL b ^iqj] en lieubd en tvri

\03Ht lljke jp htt-n njinr leinati. kelt zijn ou/ag bpl-pi gcli al

biikl djoi aio i vtrt-cgi.m\ooidigeib te pLiat^n die aan liu3

Sultan wnk(.u teiwifl Ti lure zicb tpvitdcn atelt mpt een t,elyke

-tph cht dan dL ulk^luorden wibi benopmin^ eJ tti \in Ie

kioon nitgnat

Otachoon Ixide iiltmfdi doo vtleil i ledenen f] IMma
bcia lalden m dp ^oiinn^ \m pen muw.ien biid tmschen

upperbeer en lan Izdten zo biedt nn-ttLiuin lie vin Tt,inat(.

Ui \uüdeel 111 Idt ei hit- din ook liliiLa dit gebied ten

minste een sdujn van h &tum unwez ^^ is bLtc,een t raai,r

jdh te noiuien tot 1 cp pnint; \dJi n ^d]ij\ u med v\ ikt

doch wi nte lid TL \ulk uiPii onbd wo-un bbjU

Ue t^ermc^e imloed dei o^eTbQLl&cher•, I wam b t ^teikbt ait

m 1-^70 tuen zekpic Dxm BAnonHAsiN, ten dist immphng

\d.n hu in ISS"" \^n den tino'^ gcatuoten OcTarascii sulLan hnis

zidi tjjwieip met het do 1 ili Hdiiiiheii een nieuw iijkDjiilolo

t stidiLu en m kotttn tl)d ein annbang kree^ du bet^ooit

b Kti-in der maeht -^in Ttinate on Tidoie emstj., Udiugde en

zoiidei de t sscbenkoui'^t van liet Ntderlnnlscblndiach Gouvei

nenn-Ut in den ataatl iindyen tJCitjnd oen jjiorti, omniekpsi

zou liPbben teweeggebiai-ht

De cnkde belotte \an Miiotellmg snn bcldstuiofn Ln heeien

diensten wio voldoende om het plan vin BAnor tl^&i^ sdiiei



dla«meen te aien toegejaitlit en een vei/et t^ tlocn onthtwn,

kt 2iah lüPt bQfliieil «vei het gclicck lüand nitliieidde

Dat de o\erlc\eniig aan I>jailolo epn grootere widcht toekoat

dm Ktt liorgöt wiars hl}ullik ouit bezat h^ett op nch zelf niets

vieoml'- e-vt-nmm dat kgend*n o\ei liclit te draden hsti.H en

germgt,n duik VToegeif eeuwen als emi tijdpcik vin gel ik en

welvairt vcoibtellrn, dooi velen zondu na tt denken temg m'I

lan^t maar mtsimtend in diep t,ewoitelde ^li eu i^ de vei

kUro^ te Mndeü ^an de mgenuraenheid met een denkbei-ldige

leiicterm^ die, hU ^ U niet te ontkennen, op handige wijZf

in dG &(,lioonste kleuieü weid vooige'ïpicgeld

Het, hetten van bUl-stmgfD en "het \ord(.ren \an jnbetaalde

-liuisten waren lecda \m^ met tegenzin verdrae;en en wfiden

niet weimg verergerd d^or de hoogRfc wdlckeimge wlj/t, w i lup

TorRtelijka afstarüraehngen blj de inning en levenng jptiaden

aondei Kuiand of iets tt ontzien en elechtb ep ei^en vouidet-l

beditUt zij hel ode ten kjsti van wocht „eweld

De opstind werd ondcidi ikt de leida ^tvangen i^enomen

tn na-u Muntok verbannen, en vtn dt lieirsclrnde vpiwanm^,

g bimk gemTdit om eemgp ftijzicmgt;n tot atind te brenr,pn

ttr \uiikoTunj; van latere iieihabng

Oudei AiiL wiizi^raf,en \eidieut m de eeistc plaits genoemi

Ic wuiden htt ^eibf 1 -lan d& Dt/i b ora 2il1i z )ndei vooikn

1118 van ha h stuiubiixfd onler eenige voorwiaide laar Hil

maheia te begeven ten lutstekendu itgelm^ w arann btien^

de b-ind woidt gchoadpn en nAaidi.or de b vrllm^ \Pil00t :

van be/oekers ht d li mddtl \in „loot&piaak en vipeann]i

gin^f wtgbaalden wat ei te h ten vi 1 gesteund als zlj nd\

Wisten dooi hun soa\en.men wien ij wd zorgden ei,n deel van

den i^eroofden bmt af te atmu

Mair te^elijlceitijd werden n di uo^tpiijke distucten wiir

de mboorlmoen de gtojthte ne qm^ tot ihnl hadden vm dpn

(lag gelegd, de heffingen in piodnct en aibeid veL\an^pn djoi

^.ene bcksting m ^eid tot een jaatlijk eb bedrag van f l
—

vooi ein gehuwd Alioer en v=m /^— \oüi een ongüiuwdö



^ontk dit van lien eeoigb mdcrt rhtiist mocht ge i cht worleti

Ot ook due \eiind iing een \eibetLrmg loig lietittn meen

il te inoetta 1 eUMjtülcn il erUn ik gnjnt de giedt bedoe-

ling dl*" Cl -wn ttu ^roTidsl i„ lag- en "beef ik ten volie de

mOLilijkheid om m em rerwmlm tddt vin 2 ken tot a;euoe

gfü vm alle pirtym ïust en üide tt h>.i:,teU n De regeuint;

guvüclde geen ruepmg om gobnuk maken 1p ^^n de tevoettd

heid lm: bi) de met dt, voi tci ge loten c ntiart n ^eiaekerd

?ave het bfstuur oki Halm; hei a m h^ndui tö nenieü en bij

di„n omvang baiei taak in Aui TnJi&chi.n ArohipLl im die ont

houding k„iijppli)l wiaroiü deihalve i.en miatiegrl van tracht

verkkart d' sUecu onder we-itei'^ch leidm^ duel Uin trefFi,nP

Men hoore blech '- de krofden U uij op^nhirtig ^oorhnnue

nieemng iitkorotn Uier khagt i plix iht hi] e vei^eft'^ ^«if

lüiddfiüü zoekt on het prodnct /ijua Lnduho«nj,Ln te vewil

leren ffmda veikhilt em nilor on itiwuiihn dit hi) met kan

nalaten de hmi lu bewanng ge^e^en gelden ten eigen bate ian

te wenden een deide ,iiet getn k m ^-m jvenl londzwei^ende

peasontn de behstmg e mnen ern m rda verzoekt zgn ont

^Ul,, omdit hï) nu de shal ib ^ewoider vm zijn VjJk en M
Tolk zelf vmdt dif \(ortduicndL Hlfiiaih)k>* Be anmmma; t I

bct-iUuê Utig en veivel n\ en bien^t wd zjo lief meel )p

Ijj uvinloel un product dU h t msiar vnbchoond nv H
|

TLn ^ n die onafgebrok 1 hpinmpiing lan üjtï vptplichtingen

Zelt de vasten het du bphstingcon^ersif ^nvoldara Het is

\\rtai Kil hebben zirh iiKt de kun gednnc voa stellen iiidertij 1

\eieemgd en zonden onl : ini mdrul -vto hun wankeknd gi-

zag eelte tut meeidere totzegginr- n ^enei^d eijn g weebt toch

begnjpen zij ten volk dit adU hyn mtcht ecu gevockge knik

19 Locgebraeht en ontbukpn hun \t} d^n bLbten wil tp^i^-'i^OLir

dig de raiddekn om naildtiP bi^tuuisbeg ubclfn tuL te p isf.en

cf am hot Goavtinement da hulp Ie ^rUnopu dm k t mocht

veilajigfn liet is gpmikkcliik genoeg hen te -itrooidci-len en

d*- b vulkmc, vmr te stcU n ils oiergpg ven aan liWlci ifpei

amgen bunnerz jds de groote memgte hecht d larun onuiiddelliik
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ilu uuilti, "bet top/xdit ^Um \ iti 'en intili>impd nn^ch' n '^radjeti

LU Leu Alioer^ch bootd mtt dm titel vin Ltiltnimt eilitBi l]ei

den itimnMijk wn dtn Sunfjadji dei Soili Touh iroo lorna "N]p

lub du un fu dm dt=/t t^ticken bezoekt om IjJibtingeu tt ra

nou üt umkie ^lKui it tt dom De Jam uncnen zi'-h met

het maiui ^ ui l i'oe u^ Uuppni \ in df,oe zi] /ijti <-i^ tiot&oh

JJ( D'icns inet Sidaiij,oli ^^^lult ijivoimd dooi liLt riviertje

Tioeioe Itjj dat iiabi] kinp < 'jKul m /e^ v dt 'j

S-iwoc D< hoQtdplmn hpstiit uit ^la ilimihc 1 nmpongb

Süihwü Soak Sin^ndii N^idi 1 Urn en feiocU die tot Lun ver

((.iiigd ilh '=oaii Palu btl cud ^i|ii m twee ludcie stidridkam

pon^o Diarilolc lïï ^xwitpoc ib lu t leinatiimcli liebtnul gp

vtsUgil en liundcn fle Imndülaien verblijf

01 Mfoprhehi limponf^s m litt binnenland "wurden verdeeld

] Taiftci-don met 5 klcme Irwiponga Gainnu,! Titjiti

AU T)l!t \ffel OQ ro-,o]oi

3 N^noen niPt ü kleine Icamyongs KüTcob Kokoe Tjipaka

MiHMdla Inlon m Bidioer

8 hbobu mU - kimpongfe ioewool en Sabje Sale,

4- Idim md ] l.nnpoii„ \\ ora Wora Tti

fi Tilroo met 1 kiTupong Golo

l. Lot(c in t l kdinpongs rTimoino en Lot|p N^dibesi

m7 Giinoenai met 3 I uiipoii^. Uim^oon^i ioma Njd a;.uf

Jio\(n&dnis)pn^i iiUi'ii uingiroiai \.doLolB(.neda.tjT,iiibuai^i

liftnlve dl/t ^|n ej no^ Iwcc Vlfoer&rlie knnipoii^s Tit)im.

611 Bilisoin da nndm de oniuiddchjkp bedelen tüin Vdii fei

KipitunLtod te'Ii'i.nitc de bevioneiszyna™ liem iiLeiaiilniibt

phchtig m moettli bovyadion eon. zekeie toLveellund puliL op



Vin we^f dpii 'inltin zi|t! imr werlvBnim cfu Ofitie'n clu

^oluij ei een Ufcir^ en een S 7 eh beiip^ea- eon Bc op B ?oe

m PÏki, kaïiipiflj^ om \oor de belistin^ t zorgei ih hoofden

^an de t,r3otere kampon^b fim^ecrpn SingiJp (s wiei mkoni^tcri

be'^fa^n uit door de be\oll<in^ om nift gelegerde padie ot nist

eu eemge hulp bi] de bew ifang van eigen tuinen Alb -,ienB

net Djnlolo nlont meu een kleme mham OcboOebnbenooiden
hel pilanlje "Uamar

Alt, pcn hijzondeilitid woïdt k Woia Wora ia een locds Vtr

toood mrt een duntond dak, Lijïenli)^ epu verheftrag in den

voiiii \nn een diiiventil bij\en \ï<J. j^ewone dak welke met een

tA\\\ na« beULdtU doorloopt en door een dw irsbalk ii

.mg WJldt a^-bracht Dit moet hij teeateliike gele

den dl ili^emeene \rjolijlviiLid ^erhoo^^en Alen vertelde n
dit XiXig j^éieAva. oyi Tidore was buit gemaakt en nog steeds

ih Zeg teekin WLid ben ard en veieeid

lift ziju Ueckn ^an Sanoe die als zi) te ferndifct, iipeteu-

dtemt TiKctLn ipmelten dooi den Sultan dikwerf aan de m

\m \\i\ bel omen "vin hmsbeli nd n Zij ?iju 7eei gfwUb^ en

VuOi grof weil wel ^eachikt maar ^K 1 un tijd om is willen

21] zclh iLpfen hoo^ kon van ^een \Lilenging wit n en kceien

llLWijk uanr hun laud teiLif, LTui grootstt gfnrt ib om ^aii

h t op-.e'^pnide geld bjnte kleedcieu en miironn U te I oopöU

Wailtüi i\] üoni'^ Tpel t,eld bestede i en hiermede bi] een be

Ziek \m den Residtnt te Siwoe te pirakcn Men ziet ntblin

h-inderdc ra-urn n op ^lleJcl wijzen mt^edoicht en de tnif

seheidJijkt, pijomg bu\tTi litt ho fd houdende tot met ^m^
eioitak dfr ttt^ehouwers ^eduiende den ginschcn dig vooi

het posthuis veRrnii,d ^trs hillende dani=en uit\ ipron en onder

hfah PU bekl ensla^ laet Imdiuchtio jezs.ng begelpidtii wadrbi|

uit de uihurige k^impong-. alle vronwtn en kuifleien met v Ie

V isierselen op^ tooid ttiestroomen en aan de 'jlpüömpem vreuofde

di-elnemen Het 1 o>,t moeite zich -voor te sttllen dit diP

zelfde peiaonen m hun digelijkteli doen nag



ronilloüpeii en op de (.cnvijut.lig-.te ^\]j/e m Iniiino bi boetten

voorzien Zï\ lennen aiiiiei'j ^eei „ocd cle waarde \-m hft geld

en bewaien vri] bekiigiijkt, hommcii ib den voun Viin fijU-

dadlderb op alken aan dtn ei^jemni bekendi pliitB^n^) tfrwij]

hun grootbte iiikdom bestaat in ket beat v^n oude horden van

deugdelijk ChmePBcli poraeJem , alleen bij feesten ^ our den dag

gehavild en oveilgen» op een "veiboigea plek m den grond b(i-

giavtjn »)

Zij phnten ^eöl padie en ondeihouden liunüe i-umpn goed

zoowel hm aU te Djailolo zijn zeei wt-img klappuhtiamen

Vau <\s htiaiidnegou] loopt etn voetpad nisj al de Alfoejtbfhe

katupuiigs, gewoonb)k dieht met onkruid begroeid en sleebtm

hegiinbaai dooi middel van een drug&tocl, als tot liet sclioon-

nisiken vnonl is last gegeven De Alfoeien dei westkuöt begiijpiTi

wel het 'lobeloiee&eli, maai niet omgekeerd heden Mn vei-

Rflhillpnde stimmon trachten zjeh rntt behulp \an hut Twiau-

tiinach vcrstdinbaai tt maken
(ïaiiiLfiiiorah De hooldkampong ligt ain een gelijknamige

kieek, die slechth bi] hoog water bevaaibaar is ph wordt ver-

deeld m twee mjken '^oahsio en Pafeioro, bewoond dooi Mo
h'imedtinpn met ten Sangadji als dietnctahootd De Aifueien,

dK IFauili bekend, wonen \cisprejd langs de ku&t tot aan

fidwoe in Ueme hutten en hei ten te behonien tot vijl kampongs,

luct name ïoegoeai , Ti^ ilmg , ïosoah , Balanninjilah en lomaitoe

De O-foewn htett reeht op twee helpeis m de keuken pn aan

den Songadii wuidt rijist en bagoe üpgcbrtteht \1b giens met
Sawoe nordt opgf-geven de lots ïoea mi-Soselo, gelegen aan

den \oet \ati den berg Oon ma-Kie^ togenovei een laviin, dit

vooi de ci^ne heltt ain GaniLonorah oq vooi de andere aan

Sawoe behoort

Op den berg wn dien na^m wonen de Altotien van loebai-je,
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lid heillK 1 l 1 lot Tuil ^J Ito ui bipljJJ»

Al t,,sPl,n,ilil llljke f; lUilkc eblljtloiln )

Ut 1] 1 , liulikehlk en ,, 1 it fflJt 11 «eidiad pUub

i-u ^et 1 end )

I) ,1 ]
]lo uiinALiide LI flp 1 ,1 & 1 n 1 11

bet il «0P„P1 mt del mpont II, J „ ta Tob I Ipwi

TcTseiTob -[hjisajn 1,1 -ii-M tw l Ism h kujipungb

S»m It], het oorapionicoljie Tobajl ci L,im Li o hpt

loegerp Tb, U deu tegenover tik , sJpi^po aan de o veif

\ 1, het , viertio IboL \t% ,eer LPn 1 b:ii,u lop Pü8 \an h t

stimd Ht hcatuu is n hl hn il t vee J\ / /o ; / s.

d l,jp„,di,l „pp, mk mse, „craekn An, Ion S / Iji

\aii Gimkol «h wjilt Cll ffil l llOPV olbeil pal cp„pl icht

en deae „cm t ok de t illibcl 8tin„ iK lic Ion v n Mik™ ot

ellishie tume, kmca ontginnen -wdU beh t,l, / 9 — )ei

jnl lediaV ^ n de ui ng "i «e,„ o md uv ell|P llPh

ben /til eenig Mlkasaicn ^dn Tem te gp\c'.tio l dio m d i

o utrek „at p die 1 the on K k o ] lanten

De p mg uitb isting yai don bug ,a doo Valiitim be

scheden hteip uilptio» d 1 n ^loh mot yjoi , man tot leden

5t],cn nit den tjf dlkweit jookkolommcn op dio te lom to

dmdelilk aiohtbial at]n )

loliliGo El ?lia Iner alooWb t«oo AltoPlurli kimponoï

r,tiU en Toei,oe > bewoond dool h o„btoni lU woeibiie mm
ncn the aoh e,nccien el het kloppen ïin bigoe

lu den wentmoeïwn H d m phatb n,ot te b loAon wogoub

den h ogen „oWag Itviljl cj „,on enkple nkoiplaats « i It

aangetioften De tnn Ibewineis sjn d n eipl 1 1 z oh in hnnt o

t ,n n O], ti holden daa. Te womngci tan I lust \a,k

wolden wog^eblagen



KUIltE V«lMKLM«hTV OMJRt'ir kOOBDiniMMilV lil

Dl Smj'ili 111 Or )«M ïihbi-n leclll op lulpei^ i jri lluL,

sell)ke dioOjBli die te, a bet i loj \il 12 leiliii sjiwrs lum-

Mll il^eiOLbt -«01 lm \oiit^ 11 et doze lïLjjli] Jinlijks era

hi, tl hisduUniia ,tell™ Mii den &fco«/ i-rn Ibie, om

dieiu. beiden . m d. liüutden vtn lo.linoe mm te bieu^'m

De;!e ipgelmg van een dei vioe^ew '^liltuiB ™ii Jiiuite beeft

hra onlbtlin te dtnkeu iffl de vde mooidi,n op IcmitimsLle

Lak s ,'oplpe„d, dmi toonma^k »11. en lieden Ml ïolotieo te

Toebatoe Wfildi n t,idilld 1 Inns k<tn ledtï ei tmaehmd Htl Vomen,

nia^il dat gebnuV bleef lieeteudigd

De ^KBS inet Gijnionoidl wordt ntigcluld dooi een %G

spleten mtb tm tiet ^tiiml nai»t kaap Liguia gekgen

Lülwtah Dl ïeibliUplaits wn den Radp lyt een Wfum
loeiem lan het «tiiuJ en iioult hmikt lin„'s i n ,cnl Jie

„n d mondini; Teizalld is ram anjlfis wel yooi grootere

piiuwen en «hnmers benmbaal »u »utn nn murt op boog

watei jevlaelit wolden om mi t Ueilire vaarln ,111 bimien te

komen °Hll woult leidu U in dm Alfüersclie kampong» Dakoonot

Lobi eu ICedi en twee islamBclie, Soilibio en Bantuh, di be

wonus del hdt^ton veinibten dl eu don dienil van bew ikela

der vu^ilneBtkbppen jp de orolltgmdi tilmdj

De Hadp mtmigt liii de Alloelsclie beiolking laaiblka een

zekiie hoeve Uieid il«l nl het tlilge reinati mohe hoofd een

DpuhclM, due helpel-. m een Uir welke dieustiu Pebter

itkwpbaii ajn vooi U it leii sj ii>,

Oin do no lA \\-S nOj, een klem' kmnoniï Ngadj im ot

N„at]Uii geheet! n Behdn iiJst m maximen zi)n oMial leel

bO„oebüSBehen cii l lipp 1 nnplantraoen D> iibekï-m„'bt b echtel

het mfiPbt j^tbetdi bedrijf en daiiondol dejarht op Bcudil| adden

Mei lolotoPO wordt de yon» getormd dooi kaap Godigo en

om rle niold i ikt het gebed nli Lllodih tjt de GalcUBohe

katapong Soepii

K tl het stimd wonen m tal lan Icbrnc liedei2ettm„'Pn

,

PotjBoe Diti, Girakali. , Bartdku e

m lts S '"P itli-ombtio van Manggani op Uoica, itca. Saleict
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noiï diir gmote en meenleiP Unno eildiifleti gc-lpgen tut,s(,hen

oii{,'e\eei 124" lÜ enl3b°30 O L pn iMü eii ï' :J0 ZB
en gezamenlijk bplccnil nlb Aa Suek ginep niai het eiUiiil waai

de üud'-te TcmalaanacliL. nulLiZcttUig woidt geMJUilwi Dt \ol

gendü bi|zonderheden zijn \tr7iTiuld up een piu leizen, die

dooi htiren Icortin diinr geen gelegenheid adnliodun tot hot bc

koineii van meeideic iiikbhtingen hi] het weuii^< , dat indere

SLhnjveib uadedeelen hehbtn zij mettimni altijd een^e wamle

l>e due gio te edanden dn^en iIc imiien via Tahaboe, Ma-

nhole en boelab-^^i /ij woidui veidei.ld m mePidtK distncten,

waaiioe dt UemLie m df nabijheid hg^ende edandjps ^eiokcnd

worden zooala hieionrier indci biijKt

T Jnhop heeft zes distiicten

1° Tiin^lnjï op dB noordo^^tkuüt, niet geen bipaaldi kam-

ponj,s, dm de Alioeien /ick m hot binnenland ophoudbii lot

Touï^lnjtt bthooien de eiiand)?'. OhüL en Kahga n
2° Lilutobi op de iUidlubt, zijnde de hoofdlcimpuiy leven-

de pUalB, wiir alk d.>1u«Tbhuofd<n un het eiland wonen J'nt

LiUlobi Iirliouicn de eihudjcs Ivniiu, Seho en ICaiatna

ó" \Vo]n op dt zaïdJfust beoooten het Vitnge, met het eiUndjL

4" Sainida op dn nourdkn^t na^^enoe^^ iri het midden^ w<i,aT

evenmin als te ToriglniT npdeizettm^en ann het stiand ge-

vonden woideii Tot Sitmdc) hfhooren de eilandies iNams on

Nuesa Ivéwd

^ Kabihoe up de zaïdw e&tku-'t zundci sti indncgüii]fn, niet

de Lihudie= Pipoei Pxsikdja Ali .n Nu.si Tmgm
()" Lede op d( nrjidwi^tku-t, met A.ïïoKen ih eldeis m de

bmnenUüden T'^t Lede b( homen de eiimdje^ JNUabuni, Liiidio

Po (je, Ma.goa, lona'ii, Mangkdloh , OeUng, IvdttjpfH, Botolnio

Psi^'haji, TabakUg en Gilouna



n A z m n Tob Ic K
k lan P 1 S tb id L

11

n IJ

k
L nl

b üh r a 1 g d

O B 1 t n a n k

k mp 1 1 b

nbb dl Mho 1

T, h B b m (

a M n o d a m
d k lp Wak 11 h

b d nd 11

On =: h d k b a



mp ly b

L p



D tod ne n nu n

n a k n n i

w a n n 8 n

t ) t,w IV d a

k n » h o d hik ]

Bo nd d b Iki p h

O h n h d

d n u i b k nl &
4 b Ca k b n n

d n n a b /!—
P a )

O Ta h n au L„ hol g

k nd S k n -a D
u n b «L
k a l

nHm dd kngwo
g np pitnna-u

tt zi di„ m h o n n ?

o k k Tl ki, d

ndun nïogne



doen Valeniija moemt liim lard zeer looa list^ troaweloO'<

hthortig en moüidlidig -^eider londn eer of bchaarate zcei

lm en wibpeltm g ik heb ei geen gezien en kin d^^ alleen

veizekeien dat /i] te faanina met zoo ongunstig bekdil btiin

Elk distiiet heeft meudeie kinipongi, welkei naujcn no^

met nauwkeurig /i)n onderzocht tvenmin -ds men v n de juisti.

lig^mg letb weet Dm houden ie ramdeie hoofden, alaJÏi;/ö

Ma m Uoelos ^eibbjt Van enkele diati eten ib het get 1 dei

mohimeiaansche b wtneiö in de Intate iiien mg gam en zou

onder altuiio ISöti bciia^en hebben vooi

lilalioi, 17^)3 zielen Ipi 72 zielen

k.bdOL 66 » Pohm )
2Ub

Fogoodce 1960 > ^angole 52 J >

r-it|e 103& » Wuetma bl »

Gil ?as » Alfok 1S7 >

BL,g 181 >.

(n vooi de kampong's Malboefi

iakoec 47 >

Kolobati ->1 »

Op het cdand Manhole wuidcn ne^ 1 loine n cleiietUngcn

aan het strand imi^etrofien o i te Wi Icbe isoih J|mi u
Wielo ook op lihaboc \mdt men die te koejoe atn de zuid

kubt en L(Cde aan de noordwehtpimt Nog li^^cn op eerbtgcn )ciiid

edmd tlat door beden \an Soel besi db>grootland vuldti n

gtduid een piii kampongb yxa. het distiict Gic

liet ^ei\a van den Sultm woidt o\eiil eikend behalve dou

de \lloercn v^n l^Uiboe Wia geUi op 2 v 300U woidt ^i

seh t en die hkohts noode bosdipioducten I ij de moh mediin

sehe tnndbenoneia mmden D-xt de Uutaten ov jigens slechts

opicnlakKljje betijdeis ^an den hXim U]ji is duidiUjk mt de

ttanwe/igheid \ m tdliijke huisji^s lama geheettn waai de /ie

len der afgebtoi enen ffeicl t \\oiden te \utoe\en en die vooial

bij znkteii wolden geraadplee-,d Nieuw benoemde, hootdui f



b«
ma dul m,gou| m Map ïau al do UmpoiM

Als ^oede mkiipUa en «tian bekend do bau van ban mi

niLt icm^ïanb n nwi u mgniio en de bmnenfflü i\n de mld-

ku.l vm'l^liahoo » lai u Lllitol., hgt In de/e haltm weidt

ankeiii, fculd sebfvcn, m het Maloi.d, /«4»rf, //W«') tin br-

dl , e «n aenuddtld ƒ 10 - d t itht, «Mui m Reld woidt

,old«* /uo b ndf Lik Mmd , A iiiitm, 1 iiirn. n 6 gio

vxi. siiuljgs en elke ni \n 1 ju kuni uk s b nei een stik

mldipdUm de \Iiiidau zaï I tal n mr i omdlt aj de il.n

bi,bohikkm„ llebben m i de t , plilt« lu Uianden b ntlï l

Un t t lieibtJbng van b mnu illrtm^en de \mbüm.i.e/c,n KC

ni tm ilken hulli bl| liet bmniuloodbcn

All hleeiUnrbnbibl n wmil, Aanl op „eung^n albtand

, m d. Ulbt begmt liet tu.üin i,edb Ie btl,,<n oin bmnenwaartb

m een HIJ boo„en bei^Utcn ma te ,aaü Dom de/c „e-,H.ld

bid van dm bodull nradtn n igens i \iolin \ n eum aaill

lall^ am^ttiolien en M^ dl ia.nw /itïe iv itt en met lueti d in

b lm die m den uoJmoo^s n dik»eit dui, all u

ndie wordt itel Miboirad, hit meest m dl di,tiiiten J i

Roedoe rat), on balihoe iibtLi alken op hiogei ,eKen pUit

sen ddir in de L eeie stuken bit «rak dool WPeldili„en „loil

van ,&«//«/»»»« te uel woidt >eimuid Bi,/ondeie /oife

vioidt uu dm ubeid ncuwll mei besteed Hit laMpelliont

wordt im^ekapt un ieibj,aid rn luen u, likt dm m de maan

d.n Dceembe, en Janum met oen slek gitm in den grond

wurm enkele padiekoiiels wolden Rewoipm Op MmRole leg

de belolkm„' Jefllts kleine tumin ann Ue „ehoele oogst «
Romiddell 6 i SOUO pikols bedia„en on dient hoold«koli|k tut

bet bui del WIS hnldigde behstB.6 tot unlmiddel tegen lijn

waden en ils ^elsnapellu„ bi| Iinwebiksteesten of aideie bij



loofdvued&cl is rijst nergens i op Soola-

unsj wurac ae voorKeur ixan mais gegeven, op Mangolé en Ta-

liaboe aan sagoe.

Tabak wordt vooral aangeplant te Falaioe en Pagoedoe: daar
die van vrij goede qnaliteit is, dient zij algemeen tot eigen ge-

liraik en lieeft geen invoer van tabak plaats. Snikerriet wordt
in de tninen of op do erven geteeld: men perst er een soort

suikerwater int, dat bij de bereiding van gebak geliezigd wordt
PU waarvan de fleseli /U,60 kost.

Ue uitgestrekste sagoebossoben komen voor in de districten

ICabaoe, Mangolé, Alfola en likitobi: de sagoe wordt als el-

ders gegeten in don vomi van brij, als koekjes ol met geraspte
klapper toebereid.

>ecen| boemel ntbliken goh el 1 lapperboomen dadicntegen

/ |n ontelbare ni mgt lan^^s d kust va -ill edm ten ra i vezig

O r lel ](, bo ebpiu I leten vei lieuen T is daimr n lot i ge-
locm l te woi Ion De bt d e isten stiekken tot voldoeniUn
dl nn d 1 ^illan op te bun„ei lehsti, de mtan diont
ut Imt nl tot linsseljk „dril la i ij ,e eis 1 ait leohte

1 oeda i^held looi den liai del n et gewild is

De iijveibed staat jp een Iige tl p pn l p ilt aek tot het
we en van saiong net ï ro poe sol e ,aieu^ oi kïuvlarlgiig
vnlio lutjes) t 1 wande vanyo^ü —/l hit*d wH
1 Ijmlijls ± „0110 stulswoilen utgïiud nlietmee,tan
M iilaeezen jjPiuiU tegon au tewerk la mei jen n Door
lo leest g schil te tlm r erheden weiden m een U 1 oor
„twezen lo d» te Sauani ooi mul els lOoi dei balt,in el lo

I
iisei inj,Pmaakt daal de betalma dlkvelf te Wensohen ver

it votleit d t werk ni stal hl ^zaaia

D eh\n pSt is het hoofdbedlljt der Badjoreezen i ntl e
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te PuInH eii KambiviH op de nuordkü^t van boeUbc-i veibli|t

hondeii /ij otftnen die voornaiiiellik mt Jang-, fh Lust ^an Ta

habotj en verzamelen tnpang , schildpad i n uqaf'ngaf het laat

•,t[ tot e^n lioB\eclluid \an ± 5UÜ pxlïi L ^jftai% welJa tegi n

ƒ ^ ^ /6 per pikol geieidc loopeib \mdt \mi dit leilit hf-

tulen /IJ jun den Sultm een jiiiliik^clie bfbstmg van y 4,—

,

gewoonlijk m liinwudm iftediagea f-n bi-dienen /ich daarbij

VBn v/eipnpt, bLepnet haipoenen en lijnen Lleinci*^ \ laitui

gen voor dn. vangst woiden u ]dailljlis ongevcei 50 aang^botiwd

de/e hebben een waird? van /S i /4
Ue vogelnestjtB te Jjifoctintok moetciJ etns om de dneinaati

den woiden gehidld, mders veiromdtien zij m Iwaliteit

Van eigmaLirdightdon van land (.n volk it, onze kcnnia genng ')
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Banggai en Ouderlioorigheden.

Omtient k b „icn/in, n dai J ^.lg8^l «*P'1 1' '" * ">=

wunlo oïorLPiibtLUmimf; ^ d^enb Bossliiie en MwiHlrstN 1

zoikn die eihnaon gekken fl]3 tlb l.cii 1' ci ° Z B i.n

U2 Si en U-l"(i O L uniT op JelK em,aTOle»Ll.pU>«rt

B tk h gma tlei lUterte uil den ebtelljl. l n /uiddgVer

zjedil «HL leteie puem ti, kza wat im .Ik aailheïdro,^^!

U ut Die sol et -du luk Jlml bi]„ ï egl cm len v oi.td

ling tl. gevm y il den cmnii„ t n kot B.n"gi di gebi 1 ui

leei de voorn lanisti iimpoUoS »in ö'=l'=i5 "

De ver Wingiljkstc iilmden /in Bing„ai Inbobo Pan»

kooloe <n Pdeng ) allen bewoon 1 en cmrmgl dooi tol van

Uemelt cihidPQ mnl de bev Ikui^ gi t Msseh n tn^tttbran

den 1 kommlg n t ] leUji lle i <, tun en ink„B n om n hunne

[l-i>dl|kache behoeiten te %ooMien

lütBn^gi bdiooien kehtdie-. Bnloel Bak 1 ang lo-

on AkitT H Igon,' lot loe TajdTOg ^l.il ro,ono Potil

M°i Pndbol 1 Molüi kambongan lib lat Poeiit la

tapon Bocon„B on, ll j-aoes el M-iwm ')



On 1 1 L lo) u B len „oreke d Ie o linljes Malwnbo 1 j,

ol P 1 I b lioeu n ri Toombik P o no en Poeloe 1 emi l

Tut B koel 1 eti en loelardj™ Lanoenn LiBha

V t T „o Pil Ma5 1 1 o iotoel) k Tm b t n Tl k
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Zo e eldt i ee ste (Tweede ^ laeit \U 0) d t 1

P»u„a lAlol pel n 158 log TJ o mtt w dl joolt tn d t

do Radja V ibljf 1 ell 1 1 t eüand Bangoija -l r ooi he

eiland P I ng en Bcbe 1 e ndere h den l ehe i bte

lAEWi^w * atoen„o e ze 1 Hï 80

Dt ehnl Bango»! s, fasclljeljk tleanle 1*

»>nal
J
„ele„™ e la deken n tj ir \Sm doo Kon ng Bu, ï

»ve ov t Het 1
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'^Aini t, 01 td 1 mede di^a allen lo^ t
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U ml lat OTP telndBaOod] n tja i 166) v t ia

den Ml,ii-t e n Ü-A Kmo LAK 1 K n n„ do de

\ and o Huk an t ,e de -E Maa wl ppj en t am
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WART n den zeewo^d, Oolotjki (die al cler Octihei mh
w&konmg* vbot agtei bleven) a] éit volkeien weer ondei ct{

»TeinataajihChc buon gebngt liaddeu Ook w i^ AK^d^.rw4hr

DMttiNi ZLjii konmg dooi Inidc wmien lü

t böbboait ki-nnen volgt-n op Biugiq anUi^

"W t n[vfd. r h 11 s i(,rii clt t jj Ie vlu^t £,Ldraeii en

jz kc o ?ielt j 1 welti tpU \oli \n

lo n ni t. 1 e ^ en I t htl bfi t- m lerlei d^n XotU

t ü hc]l|Pii ^^^•i hl] gtn ud^uikt O k at te blï)\rn

Eu p ble J4S >»ïiidemaiTidApii[l6^1) otid de tka P VD-

LPTJC P Je rhnden B^ngal) en G-ij e teemmil cntvuUk-t en wi

lai de n^^caetfuen docr b'i \aii Eidji Palalpi op btmeioCn

% )/üfk mst deiti^ B g r i v irt li^i n nn la ir na Mon lom
-»\ iphitht mdat hun Comng Cabolp If\oien dooi de X eina

-)t ai tb Ilopmanii n Bun^[tiei( ji \to nm 1 ils^ebragt was

Meei loi bekendh d b otaat ten opzi htc du. leüht^tieekbLbc

aima! Dg Aan enl e e oi&t n mot bet Eiuopecsch gwag De

^1 e\> \an bmf,gai iverl lil) veih nkn in 26 Janidii lt)'*0

°n V n 9 ïsovp ibcr l/U tijde is Ie Ridja o Kaiwil Koeisob-

K mBoFiuVNr eu t u^otSuiATiLaWondu deConpagni gobriLbl

terwijl inbot jair 17/3 bi] bet optiedei van Kutjit B\.NnAiiiA

het contiact vrei 1 g i noteud Deze gmg in 17^2 w Btdti, mar
Bdta^ii vm widr de IndiacK Rpgccring bt,ra. ttnugzond naar

Te HTte 3dt bij m ITSJ beieiktel met last om hem opnieuw

1 n Ie slellön bcf^eeu ook ge^Jiipdde met de bc edigioi, van

OU menw contiact op 3 Maart ll^ü Dit laitstt. (onfnut ia

dtn 5' Apnt IsOS Hiiigevuld en bleef ook icoi zijn DpvüL,ei'*

van Liacht tot m dt \liitkt vm Kadp -it A&ii in 1S47 cer&t

den 24" Oetober lSj> werd net d°a meaw opgtt, eden E id-ji

Kwrnr TAtoM NG een contract aangegaan dnt b] rcge imgs-

bPbhlt van 3 Ootob». ISad N ö i8 goedg(kpud

Deze voT'^t ovcileed m lSj() en op Ü Dccpmbep l^jS we d

m 7ijn pbiath lenoemd L_4ittit Sdbwvk met wien op il Uc

CLmbei van dat ]i,aj een ontrict i g <^loten, den T"-" Januan
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KipitLin JiTo/'ï 1 Lut'Uint%o/«, 3 ffij'-^oem's lMianfoe%l

SvWa^ \KapiiaKie l K ipitem P/ öhj}-, 3 JjUitenante, U^'/'e

ts 5 SirJ]eh% \ '5i.iiaiiih LD 3 D/oedoeh6, tuwijl ei Aan

WPj^e diD Sultan ^epktt t ziiu 1 Oeloewti, 1 Dfoer^oehis, 1 Ka

piteiti A ?fi l Alfeies-Ki ü 1 J/Mes sa remge •^oldaka en op

pAbseis De kimpou^iiuutlea '^tain iLühtstieeTc'^ ohcIei den Rad)a

LH voimen iimt den Uj que:jf>p Kipitem La et ea den Oeioesr/n,

oiidei diLüs ^oouitl-eiscbap een so it laad waai lUe ln)ion

deiheden kt be'?t lui bf tuffende beipiokai en IJaue gpduigpn

imens ut^ewsitu wotden De Radj t 'rtelt lien ^fewüOiili)k \Qr\

llüü Ifven in, muai zij lebbiii geen ^dste inkomsten lü uj,^

diJi id^t de ain Saltcta m Ridja veibdiuldiode belasting tt m
nen lietj^een "bi] d(,n zw nenden atid der Ufoeion biuit. ><-ei

mipite lost /ij dmvLU dn biiiopmmg tLÜLci mot weigt-ren en

uoekn -net zoj a;oed mOt^elijt met het rat.c.ldt.lL dei gi nde

Ijelastm^ eiHcLieu Dat diL opbien^st oYeii^eno in I^tievelailj

^ou cütiaiden ih '1 ubtb zelden bet ge'val worden dt. Alfoeicn

te \t.el if^ezet Aau ihicMcn zi] nut viouw en kioost naai d

ontoCjjiükelykL wouden ^m Cclebeh

De ctnue vtiordeel n Zuo^vel de lemata<inöthp als dti plaat

selijkc hoütd.n btstaan ili t«ee ü£ TUter htcixndiLn^tplichtij;pn

{Imbmoeai \ oi liuissekjL wuk eu ht,t ankeiigegtld, ten b

drdge V n ƒ iO m gtld ot lijnwaden pei handelsprauw dit la tsti

te deelen inet den Rddji

Dl ilaiiden Liibobo en Bingkoeloe tebbeu ellt lUim 100 in

w ULi'. zo )wat vooi dp heltt ui fc l\Iohanit danen cu Altoercn be

stTimle met een Kapvta aU Koofd dn ondeigesohikt is .lan

d 1 Raija

Pilen^ ddt in griUigen voim Gekbes en Halmahei i op zij Ie

^tieeit, keft e n henvelvhüg t nrnx dHt bijm o\eid ïan^a de

Luat tot \an zee etiekt met ^i^nngt ElluvidaIvoini]ng Er /ijn itl

bet geheel 16 karnponga waaiyau sommigen ^let-lits nit enkek

bmzni be&tain, daat de Altoeigehe bevolkiu^ iiog weimg ge

neigdhnd betomt \ooi vaste nedeiztttingen en den \ooikeiir

geett jin nn ongestoordi )ewegmg \a het dichte busoh z)j
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De AU..Meii op Pd^ng en Bmggsi. op ± lOtlOft zieta gi-

aohat omdat noal meilfdeohiig dei hoofden htm getal met Re-

ling ts, miksen lel klaoMige voorUmon ïon tanne etamgenoo-

ten oy'sndeli, eüanden en iebben mwr een Mataiaat^ctl type,

kelaq door woegele m hteie vermenging oj omdjt ai] m lan,-

geleden ti|dsn van den vasten wal van Calelie» ntuii deze eilan-

den yeihnibden de vmnwiu a]u Mom, meengediongen en mis-

sen eiken sclnoillieidsttek Allen mjD zeel vieüsaolitig en nelilra

bil io n.ldennt, vm viLemde mlaudei'. tnstond de vlucht In

het liosoll shan «i| ren goidel van titoon om de lendenen, maar

naai hot btiand atdnltude kleulen ill Klth md wn koitmbroel,

die tot boion de kmo leikt, m diaken dan een hoofddoek

Umi ioofdioedsrt liestait int iété, veii, mjmm '), ten sooit

van bmmr boonui, pisang en somwillcn njbt, vnarbl] de ïee

o\ei\loedig viseh oplevtrt, tuwijl van wilde vaikens, die «] stuk-

krn of met honden opjagon on dan met speer ol bns dooihtc-

keu, het vleeBch zelden ontbieekt Zl] eten, naai gelang al] to.

spi]b hebben ot dool hoi^ei daaitoe genoopt woiden, van drie-

tot viermalen daags, dorh ook wi.1 mindei

Zout kennen zi] mtt , maar blJ de bel, iding van >piJKn woidt

het dimkwatel mei eeiug zoewattr vermengd, hetgeen tionwens

altijd gcioliiedt, dan men meent dat op het gebruik van zoet

vijtei bmkpiln v.ilgt Sagoeweei woidt veikiegtn van den klap-

puhoom, dooi dien op de gelimlki-lijkt «i]te te kloppen en

daarna den bloemkolf af te snijden. \an dezen drank maken

„j «en iijkeli]k gebiml. nm d-, elders m bet oostelijk deel

tenrim h,ita»„.Jrf, 'tol



InInlBle Altpe Sago oome 2 JU o bet el kd L

euio h] opinopng van Imll reiuodt b „ue n dm om
a biJ ol (^eliakkea gu t i

Ha iiewomn,e zjnalea op palen gel OU vd s u ïdll

maar h met li mbo of (? hal oe wand ng en t ep

lade en ofIW als koo en ppl at denn z nde 1 k

e eklcu orln beb hot e au de a; en eb jp Ijle

b n eBnal ] a%e ch iei

Pjl en boog kenn n ? net II la n n 1 Te

k „en d B Tobo nj, wo 1 j^e oe d n v de

l n e 00 te S / i 1 o »" = ' « ^'°'

H mo! k nbtl n enten lipp lo i cl o / / ( *

e ni; 1 ene en ene^onaarl e t es e hn kee en

! e a t t kam an ggoea li t w ove en b]ne k

je en na li5 ^p n n d doo een aall me kien o

m„etj den™ V Ig i,el eoM lluiote»c„n

w dt li ht Ic n sten op ee bamboe! n 1 kertjB I n-

en wee n^el |k b 1 klappe düp[ en Taa an Ie iiroo st

I 1 be 1 UBo e n d bo wo 1 „el ukt let u<tiu n

Ie t oMzakljfc o I eg e J „ nn ïang

De t,iin chets a de Altoeren n het eei„en mde

h f ke bk J7 en Tig ) „ o en Bel e e

I ] it ,
te ple ten n g h 1 01 T a de 1 r „o

b w 1 ot ^ ) fe
n on Ier mf,e botiekk " van blo dver van

h p o hu Ujl io d k men ) Integendeel hel ben ZJ ge

w o l)k eei ïro w Qi 1 gewone Pol nes ho -wij e loo e

ng V een z ke e l n d» bat kregen te jl twisten lie

ot mOQld n loolsag lan Ing geven allee o lts a n doo

l zvkle eka laa j anders st leve aen hunne boot

de onde WO pon z de ve i ld gdi, beW ngoi geregeld

01 b eu„e en het best geen o rla t ve oo zal en Wel gtv n

e Müh neia en zich aa op m^ bruk endeAlfoe e mru ne



mitü aan dsl van sajiaweei ovei iimi l»t djbbehn iH Ie

ppilit tot diSD Hadja en do hoofden wiaibl] aondblUno» gmJH,

I, s^i' e> m bol msest gdietde sp 1 i=

Zll oelooMn mtslmtond vm goedb en l!W^^o „oosten en om

de?e te ilucu al zloh ra 1 inboikll te n imr n 2ljn vom de

dm lu w.nmf, of tn d timen dan wel op bopaille pUat

t,cn bomwilltn in di.n \oin v^n bontui iltai n itierateeb op

„enolll die ,./ » / ') b tten tn m i wdke ooi een iland ?o

OTtnid IS lletteen d d«aln„ deul nitstti dat llleon di r

die goehten /ouden bn zm

Het doodcn van dl len al londen (irlens kippen en fcei

ten iBBohoiwen /l] >tecd 1 oon gesob kte gelegenheid om

nit d II, m„ dei in^owindtu ot bet veiloop Mn aderen m

ozon I toekomt! te ï»r»pollen") « iil IB dit gebnukelllk

II] 2 el ten ois 1 o n de genoeakncht «n vele plinten bnn wel

"wet TiudeT rii]m.t i« Ie beneiiilo (Tijdsebl hb S"»! i*

de lijken d 1 o eile lenen hiel of daal «olden weugevtorpen

iond 1 dat leiii nd el zieli on bekommeit Zi) begraven i\em\

toeb ol m de 1 ibi|lieid hnnnei won ngen of m bet bobcK h t

kitste nadit lai len ziel e vooiaf IB oe"' R^ ^^ M ™™" ""^

„oede pk, sbeetf mt„el ozen diil hl ropna ml eniïg woidt elet

/) ,clocTel 1 m dat Ie a ide ip den 1 u, vm r n luttel

list en itrUaten aid( eviligon (dl nj m WnoiUPrjdul

dei teek >an een nnkiet ol wel als een ti if dei kw 1
1

gee ten

VDOi bet plegen tan ongeooiloolelc belde

bidioreezei woiion nlleen to kaloembatan jp de jo^tl ifat v m

Pelen, en at an on lei een ei^en lioifl of F ' Ji/a a ooi de

«1 ie ™ bv™„!,t in de Bin„o"™'l>e wateien bicn„ 1 %] jaai

liikscb /4 sehttug aan den Sultm op Hun zieleiital >ei

sebilt vm 3 tot 100 n ai) stielk n b mne tj Mei lali„i, de

gelieele kust vin Ukbes tot nn de T gl n ü landen ut

1



Het op d.0 kust orfu ta B.d,» .in Brngt» «t. nd r.

ledt. l'v«t n dt.U.oton rf ll ver U upB„. >..=t d u . b.

l.iMde giondta wauvan Tailjcig Ajl d. molddgU u>

logon„ l°cm d= mddljU „,.n. vormt Z, dl.g=n ck« »ji

i™ Sinm r Bitoi, JuiB'ii'no KtutoE, Mand bo L ntijl

\uob Lp kinctBiil Bisi m Lam* on Pol mond loiy

, md» do Ine la tsten bel uld onder len 4 miencn n m v»n

IHant te>w|l de o, Ie no.rdku,t an Ut .obKre,Ind gele

S,en ne^mnjon Pat. Patl «n Saloeau ondo Man 1 no tt Uo 1
o

onlffl Manden) Kenton„ en rangklan, rteeien

Alken te Modono i »n to(. * » an «ego len '^dt i a=

,e.tM!d do lamponghoofden z,)n l.yalj' '«' »';>l'°";^i

da de trtelB hebben ^ n £ /.& t fl 7
-jy

De .tiaalhevul

kmt . geW naoh,naoda,n.ob b halve te Ken ong wa.>T eon«

3

d lei bewjnojb is jells bi] b nadering het of*/
, o , ll

De oomau >te handel plaatb ia PoUm)ndolaii{> ot Balnnta

, veel palie toj, n den „em ddelden (iija van ƒ 1

ie plkol mar Coiontalo Mdt nitgevoe d in d t bekend tó

loc, de geed tabak die ""' ™ 8™^" ^™ '='''' "
t iw ineledi.iil per vid m gew M]k legen /O-i] wordt

Tiikjuht IJitzelfd tatiet B bovendien hot eena^e wail de

.ag ebooi m ovei loei gloeit n kin loihalve met leoht als

de vooriaadBotam an gehe 1 Ban„.l,a> ffriden aangome kt Da

Banga, eilanta üljn vecita 1 ek.nd daoi han iijkdom aan leugd

m ooiten van t miueliant waaionder hot cbbenkout )
eon
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voorname plaats bekleedt; teïwijl op een plek, genaamd Mam-

boeloeBan, belioorende tot Liang op Pélèng, op een diepte

van 4—5 vademen, de spiesglans of mica uit den grond wordt

o-eo-raven , waarmede men den buitenwand van gevlochten doo-

zon en hoeden bij wijze van sieraad belegt. ') Andere uitvoer-

artikelen zijn: damar , van ƒ10—ƒ15 de pikol; dunne rotaB-

aoorteu; was, vooral van Batoei en Kentong, dat tot /SO de

pikol waard is ') ; koffie, op enkele heuvels van Pélèng geteeld
;

een kleine hoeveelheid vogelnestjes van het eiland Saloei; en

muskus of timpaoes '), in kleine stukjes ter waarthï van 10 dui-

1 den handel gebracht.

Geld is niet

waarvan er 120,

duiten, waai'Van (

reaal van 4 soëli

een figuratieve wi

met lijnwiden, als

Paarden en sajoi

teislingen en tal

en Alfoereu een ze

nog het liefst oude koperen duiten,

in in de binnenlanden van Celebes liaantjes-

360 op een gulden gaan; naast de gewone

e's van 40 cent heeft de Makasaarsche reaal

irde van ƒ 3. Het meest is ruilhandel in zwang

;««« hlatjoe en dergelijke.

oetan op Celebes en veulei hnggahe , wa-

m vischsoorten stellen vooi Moharaedanen

geivdd voedsel daar De Badjortezen ma
ken gaarne jacht op de zaaghaaien , waarvin zij het vleesch eten

en de zaag onbenut wegwerpen deze haipoeneeien ook tiipang

en schildpad, zelts op een diepte van 10 vademen de klemt

haipoenen hceten zij homwat de gioote lalm

De handel in sliven heeft met de viijgeving in 1879 geheel

opgehouden waai die zich een enkele m i d nog vooidoet, wor

den de schuldigen vooi den RijkMaad te Temate gebi icht en

zwaar gestuft

1) Dmj miM heet m liot Mdeibcli (.i/oe fnmmat en m het Teimt nmii

ijapi ftUTTHES i&Ti! i&b Wdb, i ^ lumijai) heschnjft de otiikjGs ihk i als

Leü söoi-t süielpitB waar zij mets \an hebben

2l Van do "plieelo viodaclie m was, die ±300 pil ol beihiiot woidt "g

aan den Sultan opgebi icht

31 Ttmjjaoes is afkomstig uit de tfshb \an den twi faht-, TliL/>a ZihHhi'

,

dB rkde^ die inmdei steik ïiekt -van het wijfje Op sommige plaatsen in den

Indisdien AtUnpel schipit deieukstotuit het beendeienmeit^ te woi den ^ eiktegen
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IX.

Van Banggai naar Toboengkoe. ')

Geen der Ternataansche bezittingen is zoo weinig bekend als

het op de oostlcust van Celebes gelegen rijkje Toboengkoe, dat

west- en zuidwaarts begrensd wordt door de rijkjes Loewoe en

Kendari en zich langs het strand van af Togong Téong tot aan

Kaap Nipa-Nipah als zuidelijkste punt uitstrekt, met een die-

pen inham door de zee in de noordelijkste kuststreek gevormd,

welke in vele geschriften de golf van Tomori heet, maar ter

plaatse zelf Tëlok Tomaïki wordt genoemd.

Onbekendheid met liet vaarwater bezuiden Pélèng maakt, dat

de reis met een stoomschip van Banggai slechts langzaam kan

worden voortgezet, daar o. a. het uitgestrekte Malapati-rif nog

nooit behoorlijk is opgenomen en de voorzichtigheid derhalve

vordert , dat onafgebroken wordt gelood ter voorkoming van on-

aangename verrassingen. De kaart van BnELiNa geeft bovendien

als hoofdplaats Lanona of Toniboekoe op, hetgeen slechts ver-

warring kan stichten , daar wel is waar op die plaats het be-

stunr was gevestigd, vóór dat Toboengkoe aan Ternate werd

onderworpen, maar sedert bijna 200 jaren de Badja te Sakita

woont.») Ook schijnt de ligging van Sakita, bij weinig herken-

bare teekens aan de kust, op die kaart te noordelijk aangege-

ven, dat alsmede niet bevorderlijk is om er met spoed te ko-

men: ik heb eens den afstand van Banggai tot Toboengkoe in

twee en een halven dag afgelegd.

Nadat het schip voor anker ligt, komt de Badja met gevolg

1) Aldus is de wave naam en niet Tomhoekoe, gelijk in het Tljdseli. Batav.

Gen. Deel II, blz. 65 en ïlg. is opgegeven ; naar deze besehriJYing van dat rijk

door BosKOiiER en Matthijsen zal ik meermalen moeten verwijzen.

3) Dit volgens mededeeling van den Radja en de hoofden. Later zag ik uit

het rapfort van Bevids, die in 1850 als gecommitteerde deze streken bereisde

,

dat hij Sakita aanprees als vestiging in stede van de toenmalige hoofdpla,ats

Lanona. Wat hiervan zij , hen ilc niet in staat op te helderen.
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Trij spoedig zijn opwaoiiting maken, en wordt naar den wal ge-

gaan tot een tegenbezoeli. Aan het strand staat zijn lijfwacht

gereed om ons te ontvangen en onder bekkenslag met een paar

aoliilddragers voorop door eenige vervallen poorten te geleiden

naar de benteng, die, met een houten palissadeering omgeven,

in hoogst veiTallen staat verkeert en waarbinnen de Ternataansohe

hoofden verblijf houden. ')

Voortgaande in zddeUjke richting wordt langs een lange bam-

boezen brug door een moerassig sagoebosoh de woning van dun

Radja bereikt. Wij worden uitgenoodigd plaats te nemen m de

binnengalerij , waar het door de afsluiting met gordijnen zoo

donker is, dat 's middags om halfdrie tot verlichtmg een paar

lampen worden ontstoken. Door een der meegegane hoofden

wordt de brief van den Sultan afgegeven, die op een presen-

teerblad de ronde doet en waaraan de Radja en daarna al de

hoofden eerbied bewijzen, door dien eerst aan den mond te

brengen en dan even tegen het voorhoofd te drukken. Ben Oha-

üb nadert om den inhoud voor te lezen: de man is al oud en

er gaat veel tijd mede heen, voordat zijn bril door een der vol-

gclmgen is gehadd Hij is niet erg bedievcninhtt Ternrtaansoh

en de lezing kost hem veel mocitt de bnef is trouwens slechts

etne ranmanmg om imjne beslissing m zaken op te volgen.

üiai er geen spiake is van het tegendeel, woidt dat bericht

nOo al kalm opgt-nomcn Bi worden ciguetten londgtdiend,

loopcnde ziken behandeld en vele pliitseliike biizondalieden

medegedeeld, zoodat de veizamelde menigte zich spoedig op haar

gemak gevoelt Het vooistel om de negorij t( bezichtigen wordt

^ume langenomen en een gioote optocht \vM spoedig de nauwe

stiaten

Eigenhik zijn ei drie groote kimpongs , allen langs het strand,

waaivan de nooidelijkste ICampong Bidjo heet ofschoon er geen

Badjoreezen wonen, de middelste niet de woning vnn den Radja
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Sakita genoemd wordt, en de zuidelijkste den naam van To-

boenskoe draagt.

inlandsche liandel met Chineezen

n van Kendari en andere tot het

gouvernement van Celebes behoorende landsehappen >); zelfs zijn

er eenige Arabieren , wier pakhuizen gevuld zijn met damar en

rotan, door de Alfoeren strandwaarts gebracht, en een Chmees

heeft er een niet onaardige toko met zinken dakbedekking. Tal

van padoeahih'a liggen aan het strand op lading te waehten of

zijn reeds gereed tot de reis om de zuid: anderen liggen nog

half afgewerkt on het geheel maakt den indruk van zekere wel-

vaart , daar mannen en vrouwen behoorlijk gekleed voor den dag

komen en oen gepaste vrijmoedigheid in den omgang met vreem-

delingen openbaren.

Men sehat het aantal zielen op 12 a 1500, allen Mohame-

danen, die zich echter niet streng aan hun godsdienstpHohten

houden, al is de moskee een zeer net gebouw, van steen op-

getrokken en met vloertegels belegd, door vrijwillige bijdragen

onder de leiding van oen paar geestelijken in korten tijd tot

stand gekomen.

De huizen staan allen op palen van ongeveer 3 metera hoogte

boven den grond en zijn uit lichte materialen gebouwd, terwijl

een bamboezen ladder den toegang verleent de ei\ en zijn meeren-

deels omhtuid en ook dooi een levende paggei -san de een va-

dem bicede voetpaden gescheiden De kookpliats, heikenbaai

1) In eïengenoemd tiidbcliuftutiliel heet de hul lel \ati het ujk T^l)oen^k^)e

in den lolbten zin des i^om Ih onbednidend (Hz S7) iht is dus «deit of lei

luderd ol uiai i^olmt. \%n het jaai^etijl alwibtolend r^enmin is lo bmdel

tK daii bewemd unidt ^eheel het inmipolie dei hooiden yiVA .,'ezig "veel

te lenng is en o-vei Ie Alfoeieu m het 1 itinenlnnd gelijk nul liin ^enoerad

wolden Ook Bcvnis ?pgt, dat het nnddelpmit de ujk nog al eenigen handel

dnjtt met MaUBaien 1 ( i.„inee/en , lielen mt llanlai en andele deelen ^an

den Indischen Aichifel hetgeen lan «oe^eie eei™en dateert, daai zij yilgeiis

ViLEsniN (P hlz 81) met iieemde liuudiUais en Boegische Lnirendiaijms

oomgwn die zioh ^Bel in de in ei Lihin, wat henooi Ion Timhoeco, onthou-

sien om Caiet en andeie veiboden -wiieii ^an A^\i te vielen
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aan eenige steenen met asch overdekt, is biunensliuii

als de slaapstede der bewoners in een afgescheiden „

een grooter vertrek dient voor ut- en werkkamer, waar visch-

tuig (weip- en sleepnetten) vervaardigd, lijnwaden geweven') en

producten opgestapeld worden, en dat behalve de deuropening

nog een venster of luik van bamboe bevat om licht en lucht

doorgang te versohaffen. In enkele woningen ziet men palmblad-

scheeden met padie gevuld, welke evenwel bij grooter hoeveel-

heid in afzonderlijke schuurtjes wordt bewaard.

In de nabijheid van vele huizen is een afdak met bamboe-

zen mstbank, waar zieke huisgenooten worden verpleegd en op

de door den wonderdokter aangegeven wijze behandeld, terwijl

overal verspreid Uggen do ruw bewerkte maar stevige rijstblok-

ken van pofasahovA, met een oor voorzien en door de zwaarte

moeilijk verplaatsbaar. Een menigte vruohtboomen, vooral ^»«a-

tiaceën, zijn overal aangeplant en ko-

kospalmen vindt men er in overvloed,

ofschoon ook hier reeds klapperolie als

brandstof door petroleum is verdrongen.

Er ia spoedig gelegenheid kennis te

maken met Alfoeren uit het binnenland,

die aan de handelaren daviar , was en

rotan verkoopen, somwijlen tegen geld,

maar gewoonlijk tegen lijnwaden, glas-

en aardewerk. De mannen verschillen

weinig van de AMoeren van Halmahera,

taI1^^^»^«X'i'^•ewt ofschoon zij niet zoo forsch zijn en de

gelaatstype minder semietisch is: in het bosch dragen zij de

tjidahie, maar in de negorij komende een korten broek en steeds

den hoo'fddoek. De vrouwen zijn klein en ineengedrongen van

gestalte, leelijk en slecht gevormd: daarentegen die der mo-

. . in 1 IJ —^oi : haar gewone klee-

1) De kam Tohomgkoe, ™n zelf bereid guren gewen rijn zeer grof maar

wegens de duurzaamheid door de Alfoeren wel gewüd: de prijs m /4,- poi

stuk en de kleuren zijn blauw en zwart.
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derdracht is een lioite hoog opgetrokken sarong en een baatje

van boomschors ; de banden van den rugmand worden over het

voorhoofd vastgehouden, zelfs als zij zwaardere vrachten of kleine

kinderen vervoeren.

Hunne wapenen bestaan uit de lans met ijzeren punt (To-

boengkoesoh: ponsaJcoe , Alfoersch; joea), een gewonen houwer

(Tob. iadi, Alf. pada), een grooten houwer^) (Tob. en Alf.

ngomoe), een schild (Tob, en Alf ,4m2M) enhetblaasroer (soew^ö),

waardoor pijltjes geblazen worden om dieren en zelfs menschen

doodelijk te treffen. Pijl en boog zijn bij hen niet in gebniik.

Doodslag is gewoonlijk het gevolg van overspel, daar andere

geschillen zelden zoo hoog loopen , dat er bloed gevorderd wordt

tot uitwissching der ondervonden schande. Wel hebben er moor-

den plaats, omdat er geen geregeld bestuur is en voorkomende

kwesties derhalve niet worden uitgewezen, doch men schrijft

die dan toe aan moanggis, zoowel om de moeite van het on-

derzoek te ontgaan als uit vrees voor wraak. Sedert de slavernij

is afgeschaft, doen zich nog wel enkele gevallen van handel m
slaven voor, maar dan toch op zeer bedekte wijze, daar de

strafbaarstelling aan alle hoofden bekend is.

Benigszins afwijkend is het gebruik van bedwelmende dran-

ken , daar sagoeweer hier niet gedronken wordt , maar wel twee

andere dranken , die anès Toboengkoe of ara en paiigaA heeten.

Voor het verkrijgen van den eersten wordt sagoeweer in een

aarden pot tot azijn gekookt, en is in het goed sluitend deksel een

dunne bamboe gestoken, aan het andere einde met eenige gaat-

jes doorboord, waaruit de verkoelde damp in een flesch druipt

en als anes wordt gedronken. Pangasi is een drank, verkregen

door vermenging van rijst met anès i?or?j/MofBoegineeschearak,

welk mengsel na koking in een tampajan wordt gedaan en daarop

water gegoten, om aldus een paar dagen te trekken. Aan

het strand is dit de algemeene drank, maar de Alfoeren drin-

1) Deze llouwers of klingen worden vervaardigd van ijzer, dat gesmolten Tvordt

uit erts , die in de nabijheid van Toèpé wordt aangetroffen ; ik trachtte te ver-

geefs een stuk van dat erts te bekomen.
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ken liever anès: de laatsten schuiven niet, de stemdbewoners

daarentegen wel.

Behalve door een godsoordeel, bestaande in het duiken on-

der water (Tob. loeméo), waarbij de eerst bovenkomende de ver-

liezende partij is, worden geschillen over eigendom, b. v. van

sagoeboomen, beslist door hanengevechten (Tob. hatadi), zooda-

nig dat de eigenaar van den winnenden haan de boomen in

kwestie ontvangt. In ernstige gevallen wordt de eedsaflegging

(Tob. metoendd) toegepast, daarin bestaande, dat in een voor

de helft met water gevulde witte kom een stukje goud en een

kogel worden gelegd, een der oudsten het bezweringsformulier

(Tob. hobéto) voordraagt en dan de aangewezen partij wat van

het vooht drinkt en er zijn Hohaam mede bezweert; zijnde de

beteekenis , dat hij door een kogel gedood of als goud versmel-

ten zal, zoo hij onwaarheid spreekt.

De schrijvers van het tijdschriftartikel vergissen zich ten eene-

male in hun bewering, dat van een bruidschat in deze streken

niets bekend zou zijn; het tegendeel is waar, het meisje wordt
gelijk elders tegen betaling van lijnwaden, aardewerk of andere

goederen van de ouders gekocht. Wat zij (blz. 76) omtrent de

lijken mededeelen, is almede niet waar: deze worden in prauw-
vormige houten kisten nabij de woning of in hooge boomen,
dan wel in grotten bijgezet en ook wel begi-aven. Vroeger verza-

melde men in een later tijdperk de overgebleven beenderen eener

geheele familie in groote aarden vaten, welke nu nog wel in

ontoegankelijke oorden worden aangetroffen.

In hoever het Alfoersch van het Toboengkoesch verschilt, is

niet bekend: ter vergelijking laat ik hier de telwoorden in beide

talen of dialekten volgen:

Toboengkoesch: Alfoersch van Tokala:

1, asa

%. oroea
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B. en M. geyen blz. 73 een woordenlijstje , waarvan o. a. de

volgende woorden dienen yerbeteid te worden:

niet bij B. en M. anheiia, moet zijn naUnai

groot » okosse » » ofosé;

Hein » moliiboe » » moUfoe;

eten » menleah » » mongka;

drinken » mmnoe?i » » mainoe

;

2ie)c » Iconaneiih » » mahali;

aangezicht » li-oi » » foi;

binnenkomen » inerm opato » » mesoopako;

buitengaan » mim aroho » » meloarako;

lichaam » poeto » » foeto;

toofd » oe»o^ » » oehe;

gitten » toenandah » » totanda.

De andere door hen vermelde woorden kwamen mij voor juist

te zijn.

Van een verdeeling in Noord- en Zuid-Toboengkoe of in vier

districten of landschappen (zie meergemeld artikel, blz. 64 en

65) wist niemand iets af. Br zijn eenvoudig 36 kampongs met

daartoe behoorende gronden, die men ook als districten kan

beschouwen, daar velen kleine nederzettingen of gehuchten on-

der zich hebben, met hoofden onder den titel van Sangadji of

Kimalaha, die door den Radja aangesteld zijn en rechtstreeks

onder hem staan. Even als de Molmlé\ of hoofden der Alfoeren,

krijgen zij als eenige inkomsten een gedeelte van de geoogste

padie of. aan het strand, een aandeel in de sagoeopbrengst.

Die kampongs dragen de volgende namen , waarbij naar inland

sche opgaven de ligging in het binnenland of nabij de kust is ver-
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meld en ook of zij door Mohamedanen dan wel A
woond zijn ^)

:

Tironga Moh. een weinig binnensla

Tokala id. id.

Tofatoe Alf. id.

Tobaoe id. id.

Takan Indi-Indi id. id.

Amboenoe Moh. vlak aan het strand;

Topogaro Alf. iets binnenwaarts

;

Woso Moh. aan het strand;

Bahoe Ea id. iets binnenwaarts

;

Bahoe Ea Réko-Réko id. id.

Lanona id. aan het strand

;

Totinoendé Alf. in het gebergte;

Boengi Moh. iets binnenwaarts;

Tombelala id. id.

Oensongi id. id.

Tomoahé id. id.

Oemasimbatoe ") id. id.

Kolono id. aan het strand;

Lobota id. iets binnenwaarts;

Bete-Bete id. id.

Bahoe id. id.

Farce id. id.

One Été id. aan het strand;

Tanda OMo id. id.

Torété id. iets binnenwaarts;
Toelang Batoe Alf. id.

Matarapé Moh.

B. en M

id.

1) De verschinen met (blz 71) 1 1 n t d
kan alleen de verzekenng geven, dat al d n n n n uwk g
leerd door navraag bij meerdere hoofden.

2) Zie over de verba tering van dezen n an K t Enk
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ïaja Lamontoli

Faja Lalémo

Bahoe Solo

Toemohoe

Toréo

Lèmbo
Toèpé

Ménoei

Fafonn

Moh. aan liet staand;

id. id.

Alf. iets bümenwaarts

;

ld. id.

id. id.

id. id.

id. in liet gebergte;

Moh. een eiland ')

;

ld id.

liKKen aan kleine rivieren, die
De meeste dezer kamponi,- -„

zeer ondiep zijn en slechts bij vloed met prauwen kunnen ^,..-

den binnengevalen

De twee grootste iivicien zijn de Lingkoboe en Tompira ,
nabij

en in de .^olf van Tomaïki (Tomori der kaarten) ; terwijl als hoogste

berg wordt genoemd die van Tokola. ofschoon van zee uit dnide-

lijk meerdere hooge bergtoppen worden ontwaard ,
welker namen

evenwel aan de strandbewoners niet met zekerheid bekend zijn.

Van de vroegere geschiedenis van Toboengkoe zijn de over-

leveringen gering. Volgens Tiele (Tweede Gedeelte bk. 25) be-

zocht Ueda«eta in 1533 een landstreek op Celebes, die liij

ïubucu noemt, alwaar men veel ijzer vmdt en waarvan de be-

woners heidenen zijn; terwijl Valentun CI*> blz. 314) mededeelt.

1) PetnlYt

T.^! boe lot

T 1 o Eji

Piloe

To ïilol

3ze 1 e 1b e h lei heeft ne la

aki] Npal ^lll 1 J
Kenl

Safa Ie Pade

Bola 11

Paxoi tl

P 1 ap n a

T t bont

nderen 1

Togong Tah i

To o g Teo
,

, Te Ie Boe ^ Boei

S ui o 1 well 61 tel„,

Liboe gka

Ambew.^

kaï nog gee

e 1 1
)t opnera g (leze stele -

e oieege e Ie i ,e ve cl Hen o al wel v

, 1 1 el en de ofte eel n ioo Bieekep o e e o nen I

. estelll e i YTJl T 1 end e volst ekt n ets weet z(

3 laee opzetteljl dantoe gesteld plaat el jk o d
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dat DE Vlajiing met Mandae,sah in 1655 naar Tomboeko ste-

yendo, »dat nu onder Teniate behoorde". Als eerste Radja na de

onderwerping aan Ternate wordt genoemd zekere ICaitjitj Maea-

HOE, die in liet midden dei 17e eeuw moet geregeerd tebben. ') De

verdere opvolgiug schijnt verloren geraakt: wel vernam ik, dat soms

vi-ouweu het hoogste gezag in handen hadden. Onder een der laat-

ste Radja's , Kmtjil Papa, werden de bewoners van Toü onder-

worpen (1848); dezen moesten toen heeiendienst verrichten, waarop

zij naar de bergen vluchtten en die negorij verliep.

0aar Boni sedert aanspraken deed gelden op gronden van

Toboengkoe, wette echter bij onderzoek bleken ongeldig te zijn,

werd het noodig geacht een acte van verband te sluiten, zijnde

het eerste contract aangegaan op den 3™ Juni 1850 tusschen

den Gecommitteerde A. F. I. I. Q. Revids en Kaitjii. Sadek,

die het vooral op prijs stelde , om reden aldus zijne verhouding

tot de andere vorsten van Celebes beter geregeld werd. Dit

contract is, als afwijkende van de bestaande voorschriften, door

de Regeering niet goedgekeurd, zoodat, na zijn overlijden in

het laatst van 1851, op den 5™ Februari 1853 met zijn ver-

vanger, Kaitjil Baba, een nieuw contract is gesloten en bc-

öedigd. Deze laatste stierf op den lO»» December 1869 en in

zijn plaats werd den 16™ September 1873 Kaiïjil Moiokoe

tot Radja verheven. Of die nog in leven is, wordt betwijfeld:

hij is spoorloos verdwenen , zonder dat men weet waarheen, en

men vermoedt, dat zeeroovers hem hebben gevangen genomen

en als slaaf medegevoerd. Toen niets van hem werd gehoord,

is den 17™ Maart 1879 Kaitjil Latodjo tot Radja verkoren,

die in April 1881 overleed, en vervangen werd door Kaitjil

Laopeke, op den 20™ Mei 1884 als zoodanig beëedigd, zon-

der dat een acte van bevestiging is uitgereikt. »)

De Radja wordt door meerdere hoofden bijgestaan, als een

een Kapitein-iaoei en twee Majoors, i

1) Vóór die onderwerping moet het som-wJjIen zija TOorgekomen, dat een

iTouw het bestum- uitoefende.

2) Andere in de Korte Kroniek vei'meJde hijzonderlieden zijn hier niet herliaald.
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het hoofd zijner soldaten h, en die onderscheiden worden als

MnpoY-Tana/i en M.apoT-Kompama : alleen de Sanffadji's dei-

nabij gelegen kampongs worden door den Radja in bestuursaan-

De Sultan van Ternate heeft te Sakita een Oetoesan en en-

kele mindere beambten als een Ljoertoelie, een Jlferes en eenige

BaroeSaroe , welke laatste nooit Toltallig zijn. ') Er zijn een paar

kampongs aangewezen, welke hun sagoe, olie, enz. moeten

leveren, en zij krijgen ook enkele lieden voor huiselijk werk.

Het gezag van den Sultan is echter gering en wordt almede

niet bevorderd door de onhandige inmenging in plaatselijke

zaken van die hoofden, wier doel aEeen is te halen wat er te

halen valt, en die zich van een geregeld bestuur niets aantrokken ^).

Van daar de vroegere twisten, waarin Toboengkoc hnlp zocht

bij de Boegineezen om de Ternatanen te verjagen of uit ta

moorden. Zoo o. a. in November 1840 , toen met behulp van

lieden van Kendari de Ihilèng te Sakita door de inwoners is

afgeloopen en de Oetoesan met alle Ternatanen werd vermoord,

terwijl slechts 1 officier en 4 soldaten ontkwamen en te Bang-

gai het bericht brachten; een jaar latei is toen van Ternate een

?tcmij/i-y\ont derwaarts gezonden en Toboengkoc met behulp van

Banggai getuchtigd, terwijl in October 1843 de voornaamste

aanleggers te Ternate zijn aangebracht en aldaar terechtgesteld

.

Toen ik mij voor de tweede maal op Celebes' Oostkust bo-

vond , moest er onderzoek worden gedaan naar een grensgeschil,

dat tusschen Banggai en Toboengkoe gerezen was. Het eilandje

1) B. en M. nomsn een getal van «: er zija or eciter lioogsteas 10 4 12.

2) Dezelfdo sctirijvers vergissen zich irt ds jaacht van den Oetoesan^ De Badja

en andere hoofden mogen een enkele maal bevreesd zijn voor een aanmatigcn-

den Tei-nataanschen ambtenaar, in wei'ltelijlïheid is die invloed op zoo verren

afsland van Ternate gering. Wel worden met belinlp van de Bane-Baroe dife-

werf gelieel wdlekeurig goederen en producten aan de bewoners ontnomen, maar
eigenbelang verbiedt dit te ver te drijven, al Itan te hunner vcrontscbuldiging

ge/egd worden , dat zij er geplaatst zijn om ten koste der bevolldng te leven.

Dat in elke belangrijke negorij een Ternataansch ambtenaar zou geplaatst zijn

tblz. 68) is nirt juist; alleen te Woso is oen Atfores en verder nergens.
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_ ^ „, 1 het contract opgegeven grens, heb ik op
die reis bezocht en beyonden te zijn weinig meer dan een rots,

met een alluviale verlenging naar het westen, waarop tal van

witte reigers {téong) huisden. Daar de zee op die hoogte geheel

open is, vormt het de eenige schuilplaats voor Badjoreezen en

anderen, die zich in deze wateren bewegen; juist omdat de

kust aldaar geen goed herkenningsteeken aanbiedt , is dit eilandje

als grens bijzonder geschikt en werd het na bespreking met de

medegenomen hoofden als zoodanig behouden.
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bevattende de namen der opvolgende bestuursloofden
en der vorsten van Ternate en Tidore met

vermelding der meest belangrijke gebeurtenissen.

Tijdvak I: Van de vroegst bekende hoofden tot aan het ont-

staan der Sultanaten. 1257—1486.

Tijdvak II: Van de invoering van den Islam en de optreding

der eerste Sultans tot het einde van het Engelsoh

tusschenbestuur. 1486—1817.
Tijdvak III: Van de herstelling van het Nederlandsoh gezag

tot den tegenwoordigen tijd. 1817—1888.
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II. Van de invoering van den Islam en de optreding

der eerste Sultans tot aan het einde van het Eugelsch.

tuBsohenbestuiir. 1486—1817.

1486 Djainalabidln, eerste Sultan van Ternate. ') Gaat naar

Java, waar hij te Giri onderricht ontvangt in de moha-

medaansche leer.

Volgens sommigen overleed Mj op de terugreis ; anderen

beweren, dat hij tot het laatst der eeuw geregeerd heeft.

1495 Tjiliati, eerste Sultan van Tidore. =) Neemt, naar men
wil, na de invoering van den Islam door den Arabier Sech

Mansoer den naam van Djamaloedin aan.

1500 Kaitjil Liliatoc, tweede Sultan van Ternate. •') Geeft den

last, dat zijne onderdanen zich behoorlijk kleeden en vol-

gens Mohamed's leer moeten huwen.

1506 LoDBwiJK Dl Babtomo komt in de Molukken en vindt

dé inboorlingen nog zeer woest.

1511 Salahakan Samaeaw verovert Boeroe voor het Terna-

3 rijk. ')

1) Valentijn noemt dezen vorst Zeinülaredien en zegt, dat llij bij de Ter-

natanen Djenaeabdina. heet: daar de door den Stdtan opgegeven namen zon-

der twijfel juister zijn, werden die bebouden. Volgens denzelfden schrijver zon
de reis naar Java omtrent 1495 hebben plaats gehad (H, biz. 143).

S) Wordt ook gehaeten TjaiATOE en T,imi LËliatoe. Omtrent troonsbeUiui

raing en dood is niets bekend ; alleen is het zeer waarschijnlijk , dat hij de eer-

ste fflohamedaansche vorst was,

3) Heet bij Enropeesche schrijvers wel Bajang TJllah en Kaijtsjili Boleife

(vgl. de lijst hierachter). GerlAoh deelt zonderbng genoeg mede, dat hij de

drie andere Sultans aan zich onderwierp en den titel van Maharadja aannam.

4) Valentijn en andere schrijvers spreken steeds van edele families, waaruit

deze en de volgende Kmialtiha's zijn gesproten. Te Ternate kent men .slechts vier

oudste kampongs , met name Marsaoli , Tomagolah , Limatahoe en Tomaitoe, de

z. g. /«(«/' i'olw of vier huizen^ die van af de vroegste tijden rondom de vor-

stelijke woning waren opgei'icht , en welker Bnhatoa nog heden bij groot cere-

monieel de pajoeni/s van den Sultan dragen. De inwoners waren (en zijn nog
meerendeels) onvervalschte Ternatanen, en wellicht dat om die reden uit hun
midden de KimaU>ha\ werden gekozen. Te Ternate heeten die s
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1531

1522

1525

1526

1537

1529

1530

MansoCT, tweede Sultan van ïidore. ')

Eerste komst dei Portugeezen onder Fbancisco Sekbao

te ïernate'); zij krijgen dan alleenhandel in nagelen.

Eerste komst der Spanjaai'den te Tidore; aj sluiten een

overeenkomst voor den alleenhandel m specerijen.

Dood van Sultan ICaitjil Liliatoe, vermoedelijk door

ziin eic'en volk vergiftigd wegens te groote vriendschap

met Seerao. De Sultane Njai ïjiu aan het bewind met

Takeüwese als onderkoning en voogd over hare beide

zoons Dbijalo en Bohejat. '•)

ANTomo BE BiiiTO, 1= Portugeesche landvoogd; hi]

bouwt een sterkte te Gamlanio.

Garoia Henriquez, 2° Portugeesche landvoogd.»)

Dood van Sultan Mansoer. Voortdurende o

tuBSchen de Spanjaarden en Portiigeezen.

JoKGE DE Mbnezes, S" Portugeesche landvoogd.

Dood van Deijalo en Tabrtiwese. =)

A-miroedin Iskandar Dalkarnln , derde Sultan van

Tidore.") ^ ,, .

GoNfALO Pereira .
4» Portugeesche landvoogd; wordt m

o^eiiReiib met / » 'M h man hebliBn /ij

IS een ii eei jndei^e^chiU hooM

11 Oül. Al MANbOEE genoemd Winneei hij ito het hestrai

.eli dit ],utal:.o,e,genone„™ Talent™ V bl. lOh

2) Ycni de scliiijf»il^e dei mnei P it.igee die nimen is TiELE

btlM ahan Kimataha

Wdb 'gnoft El III

het iiaitü B2a op

3) Deze hijzoudeiheden ziin oitleend

o\6lle^e^mten ii-nomiient bij let Y'

den Snltiu heatiande n]il te \eiwxid

4) ^iLEHTiis 'eeft Dl Ii Hz Ibl

o) Dl, mooid rp h™ te

diL op den Udt^ten stelt hij

b) Komt ook \ooi ondel den ni

hem en zyn Yiei opvol eis onthiel

MinmioE sohijnt m 1628 of lb2b

± 20 J111 oeieB^eid

9i7, ibusie\eli]k Yioi die komst

Yu,r\Tira Ib Uz 152 en vlg
,
de

tut iin ie ([tieding \an den der

ei geloot aan te blian

, .32 anleie jaiitallen op

^1, beschiijft VATDNTIJN I Wz 178 en 180

Ïi30

van Amir Ki^^ndab Doelkarn^n O^ei

alle ^egeiens De laatste Sultan Mojli

lieden te zijn misschien heeft ieder dus



liot volgend jaar door zijn eigen landgenooten met behulp

der Ternatauen vermoord. Bohejat wordt door de Portu-

1533 VicENTE BA FoNCEOA, 5" Portugeesche landvoogd. Hij stelt

Bohejat in vrijteid en verheft hem tot vorst. Daar deze

zeer streng was, wordt hij door het volic verjaagd en door

zijn broeder TABARinn vervangen, welke later naar Ma-
laia wordt gezonden en aldaar overleed. ^)

]53di TiiisïAo d'Ataude, 6" Portugeesehe landvoogd,

Moluksche vesper: moord op Simon Var en de door

hem bekeerde katholieke inboorlingen te Moro.

1535 Eaitjil Hajoer of Hairoen, derde Sultan van Ternate. '')

1536 AsTOMo Galvao, 7° Portugeesche landvoogd. Hij verslaat

de Tidoreezen, bij wie BoHB.rAT zich ophield. Daar hij

zeer bemind was, bood het volk hem de kroon aan, maar
hij haalt de ïernatanen over Hairoen als vorst te erkennen.

1540 JoRGE DE Gastro, 8= Portugeesche landvoogd. Tijdens

zijn bestuur wordt de sterkte Gamlamo geheel afgewerkt. ')

1544 JoEDAo DE Freitas, 9' Portugeesche landvoogd.

1546 Francisctjs Xaverius te Ternate.

1647 Bernaldim de Sodza 10' Portugeesche landvoogd.

Kië Mansoei-, vierde Sultan van Tidore')

134!) Chistoeao de Sa, 11« Portugeesche landvoogd

1350 BtKNAiDQi DE SoTJZA audeimaal tot landvoogd aangesteld.

1) \N bo^en ontleend aan ViLENTlTN, 1' blz 278 en vig, mair bi| het snl-

tiniat vm Teinate met bekend

2) Bij Yalentiin, Hmr uf Haieon 2:eheeten In de hjbt der Moor'^che konin-

gen (r, blz ^b9j komt hij "vooi al& te hebben ^eiegeeid van 153^—15
n als bij TlELE, 2» pedeelte, blz.

it Deiialo (ne NiiDUi, blz 489,

aam Aeiro ia na\olgmg van Poi'-

blz 100 !>. het jaaital 1535 opgegev

38 Vak dek Obu, teitvait dezen ^olbt me
noot «) ClAWFOHD (II, blz 503) tpelt zijn n

tugeesche schiijveis

3} Lene beschijjvmg van deze steikte vmdt menbij Valentijn, Pblz H,opdB
plaat ran Teinate geeft liij er een <irtiets van De Poi tiigeezen noemden haar
San Joao en de Spanjiarden latei 8 Pedio e Paulo

4) Dit jaaital ib een hloote vooiondei&telling, zie voiige pa^ noot 6
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15B1 Met behulp der Portugcezen komt Djailolo geheel ouder

het sultanaat Ternate.

1B53 PuAHCisco LoPEZ DB SorzA, 13° Portugeesche landvoogd.

1555 D. Dtiarte d'Eoa, 14" Portugeesche landvoogd.

1558 Latoaïa, als Salahakan naar Ambon gezonden, verovert

vele dorpen op dit eiland.

1559 Manoel de Vabconcbllos ,
15" Portugeesche landvoogd.

1561 HENRiatJE DB Sa, 16« Portugeesche landvoogd.

1564 AivAEO DE Mendooa, 17= Portugeesche landvoogd.

1566 Dioso LoïES de Mesüuita, 18= Portugeesche landvoogd.

1569 Istandar Sani, vijfde Sultan van Tidore^).

1570 Sultan Hairoen door een Portugees op last van db Mes-

aciTA in de vesting vennoord').

Baboelali Datoe Sali, vierde Sultan van Ternate').

Onder dezen vorst strekt zich het rijk van Ternate uit

:

in het zuideu tot Bima,

in het westen tot Makasar,

in het oosten tot Banda en

in het noorden tot Mindanao.

RoBBonoNQi, de zoon van Samab\w, voert als Snlaia-

laa op de Ambonsche eilanden een meei geregeld be-

stuur m *)

1) Eldeib opseKeven alb Tadoe IsïiANDATI Sani A^nmL Madlemi zie oveii^ens

noot 6 Hz ISl

2) Hetgeen Tiele, 4» aedeelte, blz M2, otei dien mnoid mededeelt, -ver-

dient meel -veitiou^en dm het \eiVnil la] Valentiin ook de \lbeeldmg, die

deze Schupei, I' blz 2115, neeft, laat aan dnidelijkhnd wel te Tvemaien mm
S) Deze ^oist lieet bij Viifntitn B4noE ofBil oelah , Tolgenb hem ten rechte

Baae Ullaii, Bij Van der t^PAR, De jVXübiksche l.i!anden, bl/ 2'J5, is Sultan

B\Ai de eeiste Sultan Belde ^chiijiei liten hem in 1565 aan de legeeirag

komen, hetgeen niet te geluo\en i's nadat Tiele (4= gedeelte, blz 442) dag

en jan »xn den mooid op Haihoen Teimeldt Dat ook Tidoie en Batjan aan

hem ondeiwoipen -waien (yie Temhinlk III blz. 124) is geheel uit de lucht

gegiepen

4) Yolocnb TiEiE 4' gedeelte Uz 44G en Y.ttENTira H' blz 18, was

ROEIOIIONOI m 1570 te Ailihon m Dl I', blz 207 geelt de laatste eohter het

jaaital 1576 o[
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1574

1575
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Altaho de Ataide, W' Portugeesclie 1

Ndno PereikadeLaceuba, 30« Portugeesclie landvoogd ').

De Portugeezen worden van Teruate verjaagd en trekken

naar Tidore.

Sultan Baboehh bezet het fort te Gamlamo.

Franois Deake te Ternate').

Baboelah verovert Banggai, Toboengkoe en Boeton en

gaat zelfs tot Makasar, waar bij een verbond sluit met

den vorst van Goa en daarna Saleijer bemachtigt ').

Door de Portugeezen op een verraderlijke wijze gevangen

genomen en naar Goa vervoerd, sterft Baboelah op de

reis derwaarts ').

Saidocdin, vijfde Sultan van Ternate '). Werd omtrent

1563 geboren en woont evenals zijn vader in de sterkte

ir Ambon.

Sultan van Tidore »).

Sabadin vertrekt als

) Gapi Majfoena, zesdf

1) Dbzo SC

bevelhebbers

"verschil!, plai

2) TolKem

Draee umtn

door Teth il

ber 1579 als

ViLBNTijH, I» blz. 207, en Cbawiübd, Il blz. 505, kwam
it -1578 te Ternate. Ik heb echter meer vertrouwen in de bron,

Insiilinde, Il hlz 14, noot 7, aangehaald en die den 4™ Novera-

latnm zijner komst opireeit (Tgl. nog T1EI.E, 5» gedeelte, Hz. 164).

B) Na deze verovering zon bij zieb volgens Europeesche schrijvers heer van

72 eilanden hebben laten noemen; te Ternate is hiervan niets bekend.

4) TiBLE, 5e gedeelte, blz, 180, vermeent dat VAl.ENTrjN zich hiermede ver-

gist en dat .Sultan Baboelah te Ternate overleden is
;
plaatselijk zijn hieromtrent

geen bijzonderheden bekend.

5) Bij Yalentijn en De Jonge ; Sahid Berkat , en bij Van deb Obab dezen

naam en Saioedin. RoeiDf. van deb Aa noemt hem: Sultan Bebkat (De Ind.

Gids, 4e jaarg. I, blz. 506) en Tkle: Sahid (6" gedeelte, blz. 148), dit wel-

licht een verkorting van den in het 5e gedeelte, hlz. 180, opgegevennaam. Door

verwarring der namen komt Van dbe Cbab bij Naïdah , bk. 470 , noot 47 tot

oen onjuiste gevolgtrekking.

6) Elders opgegeven als Gapi Bagoena Sibadjoel Abaein; zie voorts noot

6 blz. 151.
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1599 De eerste Hollanders te Ternate met de schepen Am-
sterdam en Utregt onder den zeevoogd Wijbeanb van

Waevtok. Den 22™ Mei ter reede van Talangami^) ge-

komen, gingen zij den 2™ Juni voor het eerst aan wal").

Frank van der Does blijft met vijf Hollanders achter").

aiolé Madjimoe, zevende Sultan van Tidore*).

1601 Jacob Corneliszoon van Nkck met de sctepen Amsterdam
en Gouda ter reede Ternate.

1602 WoLPHEKT Harmenszoon met vijf schepen te Ternate.

1605 Twee Engelache schepen onder Henky Middleton bezoe-

ken Ternate en Tidore.

De Portugeezen onder Pedro Alvarez de Abreü wor-

den te Tidore aangevallen door de Hollanders onder

CoENEMS Sebastiaanszoon vereenigdmetdeTernatanen');

de eersten worden verslagen en trekken af naar de Philip-

pijnen, waarbij zij voor goed de Molukken verlaten.

1 606 De Spanjaarden te Ternate onder Don Pedro da Cïïnha

Zij veiovuen de vestmg Gamlamo en nemen Sultan Said-

OLDiN gevangen , dien zij naar Manila voeren =) Hij moet
diar gestorven zijn, maai wanneer is onbekend

1) Bi] V LL^ri N veikeeid TelmD-nraoe geschieven

i) TEMitttcx (lil blz 126) fmtiiseert dat b| leze oelogeihoil de Piitu

gee^en lei lieden -weiden en volgers 11 cl tenologi',Uie lij';t -viu Kluzü /ou

Houi"uAa een ja^ te \jiLn il te Ternate .,e\Aeest zijn'

d) Uit een biiof van WiramuD VAk "ft in jk !;esrtieien den ^0" Jinni i

ieOO vooi Exntim bl [kt Ut destijds op leve mtie eenige wipei ei weiden
vei koelt en dit de Sultan il 2 bati m elen schnll - Hoof (Dn JuNn II Ik
378) YALiiNiijN deelt mede dit Ie eei^te nadelen vooi fi laie glai jenb niet

»boven 3 of 4 d iiten wiaid g ingeiuül wellen

4) Eldeis op^egexen als MOLIMA Djisi Dj LMATnlLi. Op gezig -san den bij

TitLt (o« gedeelte llz 1J8) Bangohulden Pcitngeesehen scliij%ei AnomsonA
IS 1509 alb bet jaxr zijnoi optiodiig aangenomen

5) Yas BE» Lim (^6dell Oost Ind e blz 171) laat bij deze geloo-enhe d een

bpaanseli foit bestormen maar veioeet te \eixnelden aan vvelken scbiijvei hij

deze bijzonderbe d ontleent

6) Dn JoHGis (Dl III blz 53) apieekt van een veieemgde macM van bpan
taiden en Portugeeaen maai neieens blijkt dat de laatsten hieraan deel i\\
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Daja of IItdajat onderkoning '). Deze zendt Kaitjil

Ali naar Bantam om den Hollanders tennis te geven van

de verovering der Spanjaarden en tevens om liulp te vragen.

1607 K0RNEI.IS Matemef de Jonge komt te ïernate en legt

een sterkte aan op de plaats, genaamd Malajoe.

Hij sluit den 26™ Juni met Modafar een verdrag,

dat hoofdzakelijk inhoudt het verkenen van wederzijdsche

hulp tegen de Spanjaarden en den alleenhandei in nagelen ').

Gekakd Geeardszoon tan der Buis wordt tot hoofd-

man aangesteld , met een Raad van acht personen om hem
ter zijde te staan ")

1608 PAmiiB VAN Caerde te Te na e Hj b en5,t Maka
weder ondei d t jk n de b s o nu ^ n T fa oho

Uitbarstii „ an len be g an Te n e (Jul

)

1609 ÏRANyois Vi' ER 1 Q p Mo de B e k Nassa

en veraudei den naa u h t fo "Ma a oe n O an e )

men, wel liet tegend

37 aangeteekenJe). E
noemt (blz, 5) abusi

Ternnte kwamen. Ke
chron. lijst achter Dl.

ROBIDÉ VAH DER Aa
DE AcrNA op, dat v

pleegde.

1) Vojgenb Vaimt ra

ibid. Uï. 239 in 1810

2) Dit verdog is t

bl2. 239 aangetceken

werd gelmidigd, zoot

tot een vergelijk kwa

3) Bij De Jokgb, D

e, Toloko of Ho

te Tafasolw, Ta

te Batjan liet fo

e Mariékoe (Vgl
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Hij sluit in Juli een nieuw verdrag i).

Na de verovering van Batjan worden de Kajoa-Eüanden

aan Ternate teruggegeven,

1610 Patjlds van Caeuden, 1» landvoogd der Hollanders m
de Molutten =).

Modafar, zesde Sultan van Ternate').

1613 PiETEK BoTH, 1' landvoogd van Indië en 3» der Mo-

lukken ').

1613 BoTH sluit een verdrag met de hoofden van Makian en

later nog een overeenkomst met Sultan Modaeae=).

1616 Joris van Spilbbeobn te Ternate.

LArmENS Reaal, 3= landvoogd in de Molukken.

Tot aan de grondvesting van Batavia blijft Ternate de

zetel der hooge Indische Regeering.

1620 HiDAJAT wordt tot Salaliakmi over de Ternataansche lan-

den in Ambon aangesteld.

1631 FaEDEMK Houtman, # landvoogd der Molukken.

irjJS Jacütjes jm Fèbeb, 5" landvoogd der Molukken").

De Nassausche vloot te Ternate ')

11 Dit Ter.lr.i- is oppenomen bij Tilestijs, I" Hz. 331; euBn ak het Tovioe

komt lïrf niet gAeel m-ereen mot de contracten bij Dj= J^-gï, lil b)«. 226 en

334, in het laatete is Modmak niet met name genoemd.

Opmerkelijlc is, dat tegenwooriia in de gebeele residentie Ternate slechts op

seer -weuiiR plaatsen een enkele krnidnagelboom groeit.

)) Yol-ens Vaiesi,« I", blz. 230 trad Y« Oaekdü!. den 1" Juni als land-

ïooed op. De .Toi-ti (BI. Til. blz. infi) noemt echter den fi«>i .Turn.

31 Tas ncB Oeab beweert, dnt Sultan M.mAiAï geregeerd heeft ™n1611—

1627 (aW. bl. 2«5)-, V..- i>.r. Lits (hl,. 172) verandert zijn naam in Mota™.

41 Het behoeft wel niet herinnerd, dat Bom den 19- December 1810 te

Bantam aankwa.n en terstond als algen.eene l.ndwogd optrad zoodat dit jaar

betrekking heeft op zijn komst te Ternate (Zie Tal.»»., P b z. 240).

51 VALEKTim Reeft den tekst dezer contracten in El. f', blz. 244 en lia.

Dr. Jo>-o. beweert ze niet in het Rijksarchief te hebben aangetroffen maar

Time T'ond heide in het contracteuhoek (Tijdsebr. Kon. Instituut, Dl. XXXV,

blz. 263 noot 5 en blz. 264 noot 1).

61 Dit Yolgens zijn brieven, opgenomen hij BoKEMKireii, Bijlage 3 en i/ig.

7) Dit volgens VAiE^m», en alleen van belang omdat de eerste uitroeiing
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1624 Leliato treedt als Salaliakan in de plaats van Hidajat i).

1626 %ora Malamo, achtste Sultan van Tidore.

1627 Gilles Zeijst, 6= landvoogd der Molukken ").

Sultan MoDAFAB, komt te overliiden naar men wil door
vergif.

Kailjil Hamdja, zevende Sultan van Temate^).
1628 PiETEU Wagensveld, gezaghebber').
1629 GijsBERT VAN LoDESTEiN. 7" landvoogd der Molukken.

Hij sluit den 14™ Augustus met Sultan Hamdja een
verdrag, dal op den 1" Maart 1630 door den Gouverneur-
Generaal Jacqdes Specx is goedgekeurd =).

il behulp iiej ïlu5t geschiedde Vaj, de Geaah geeft hier-
...„r het Haital 1635 (.ie tl/ 1"7) Deze deell bcendien mede dat behalve
door Imj tod ten de extiipatie nog plaitshaddooi deKommissaiissen Extirna-
feais die m labt hadden de landen ,iai .peoenjboomen gioeiden ondermili-
taire beleldimg te dooikiuKen en die boomen uit te loeien

IJ Het dooi dezen met den gonveineui Jak ,as Goromt aemiakt contract
is te vmden bi) Valehiiji ir blz 58 hot behelst alleen bei rlm„en ver hot
ophouden der i jandelijliheden iii die stieken
Tolo-em 1-et Eapp it ow sOomia-nies Recht bb 6 is den las J„li)625

een eontiact gesloten tus-ehen den 1 onm„ ,an Teinate en de Comp TOai-bii
op de sxgoemakei, en ^ervoel een ,,clit weid gesteld ,an 10 pet de helft
vooi den koning en de hellt ,ooi de t, mp al mede op alle andere goederen,
die bmten Comp dienst met jonken k «/„,„. en andeie ,a„tn,gen aange^
biacht weiden Uiers vnl d hienan geen gewag gemaakt

i) Hoe met de dooi -VALEiim medegedeelde jaaitallen klopt dit hi, Ln Fübeï
geduiende leht jaien de Molul ken laat besturen (Dl H bte 258) is mii niet
Imdehjk •

3) Vamthj teel ent I hl, 281 aa^ dat men met weet „f deze vorst
mooisch of chiisteu stieif waarom de jr-esteis ook nooit vooi hem bidden
Dit IS denkelijk de leden, dat zijn naam ontbieekt op de dom mij Tan den
Sultan ontvangen opgaaf.

Volgens T™ was H„^„ „„ ,„„„ ,^„ ^^^ ^^^^^^ ^^^ Sultan SAlnoMm
(0= gedeelte, bk. 203); dit is eehtei een i ei gissing, want hij was do zoon vanden broeder van Sultan Baboïiah Daioï Sah.

ci-fere'^™"™
'"''''"' " "^'^ °'"'™' ''*' '^" iHsschenbestnur geheel weg te

blf^2M
™*''° '"'"" ^^ '''' ^^'^™"'' '" '''^- 282 ''" de goedkeuring op
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loEnoE wordt Salahalcan van Teinate te Ambon.
1633 Inspectie van den staat der Oostersche landvoogdijen door

den Advocaat-Kscaal Antoni van hen Heuvei,.

JoHAN Ottens, 8e landvoogd der Molukken ').

Kaitjil Goronlalo, negende Sultan van Tidore.

1635 Jan van Bkoekom, 9= landvoogd der Molukken.
Uitbarsting van den berg van Ternate.

1636 Bezoek aan de Molukken van den Gouverneur-Generaal

Antonie van Diemen ').

1638 Nadat Van Diemen van Batavia naar Ambou was terug-

gekeerd , worden op het schip Frederik Henrik, ter reede

van Hitoe, de ou-de contracten gerenoveerd en geconfir-

meerd ^). Het geheele eiland Ceram kwam toen onder

Ternate.

1640 Anthonij Gaen, 10= landvoogd der Molukken').
1642 Wouter Seeoijen, 11= landvoogd der Molukken.
1643 Salahttkan Madjira vervangt Loehoe te Ambon.
1647 Met behulp van de Compagnie herwint Ternate het af-

vallige Gorontalo.

1648 Mandarsali, achtste Sultan van Ternate =).

Gaspar van den Bosaerdb, 12= landvoogd der Mo-
lukken.

Uitbarsting van den berg van Makian (13 Juli) ").

1) Deze werd in 1037 GouTemeiir van Ambon en was de eerste, die aldaar

den titel voerde van Raad Extra-ordinair van India ; Mj was ooit het eerste be-

stanrsboofd daar overleden en begi-aven (Tijdïch. Batav. Gen. Dl, XIV, blz. 527).

2) Deze echijnt niet te Ternate geweest te zijn (vgl. Valestijj-, P blz, 269

bovenaan).

3) Die renovatie is opgenomen bij "Valehtijh, II^ blz. 270, en draagt de dag-

teekening van 20 Juni 1638,

4) Kbijzbb schrijft dezen naam Ahtoki Kaan.

5) Wordt door Yalehtijn ook geheeten MAHL.litsjAH of Mahdaksjah, door

BiEDEL (blz, 3) verbasterd tot Makdakasahanb,

6) Ik ontleen deze bijzonderheid aan de Lijst der Gouverneurs van Ambon
(Tijdsoh, Batav, Gen. Dl, XIV, blz, 524 en vlg,), waar zij onder 1647 voorkomt,

welke lyst door de opgaaf dei' dagteekening verschilt van het bij Valektmn {!'',
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1651 Sultan Mandaesah gaat met De Vlaming ') naar Batavia

en sluit in dato 31 Januari 16'53 met den Gouverneur-

Generaal Kabel Reihierszoon een contract, houdende in

substantie afschaffing der stadhouders te Ambon, uit-

roeiing der nagelboomen en als belooning hiervoor de

toekenning van reoognitiepenniugen ").

1653 Jacob Hustaart, 13» landvoogd der Molukken ^).

Magiaoe, tiende Sultan van Tidore*).

Uitbarsting van den berg van Temate.

1656 SiMON Cos, 14« landvoogd der Molukken.

1657 Saifoedin, elfde Sultan van Tidore =).

Deze vestigt zijn zetel te Tohoela en sluit een monde-
ling contract met Siiio» Cos ").

blz, 90) -vermelde jaartal 1646, door latere scbrijverö zonder commentaar ge-

volgd. BicKMORE (n, blz. 2) voegt er zelfe bij, dat in 1646 al de dorpen op de

lielliutïcn van den berg verwoest werden en dat de bevolking toen gesdiat werd
op 7000 zielen; zijn bron geelt hij echter niet op.

Of deze uitbarsting ooit pUata had , blijft twijfelachtig , daar Yalentijn zeer

zeiler niet zou verzuimd hebben van de biermede gepaard gaande verwoesting

van nagel- en nuteboomen to gewagen en er te Temate mondelinge noch

scïiriftelijke overleveringen van bestaan ; hetgeen wel het geval is met de uit-

barsting in 1760.

13 De YüiMOJG had den titel van Superintendent-Commissaris en Admiraal

van de Moiuccos; zijn instructie is te vinden bij Bokemelter, bijl. 43.

2) Dit verding komt voor bij ViMDTMB, V' blz. 293. De vorst zou jaarlijlcs

ontvangen 12000 rijksdaalders, prins Kalamüa 500 en de andere rijksgi'ooten

te zamen 1500; terwijl de hooiden van Maldan voor een som van 500 rijks-

daalders in eens zouden worden uitgekocht. Omstreeks dezen tijd zonden de

eilandjes Mojaoe en Totberé onder Teniate gekomen zijn (Valeï^tkn I*^, blz. 96

en 304).

3) Ook wel HüsiAim en IIustaaeu geschreven.

4) Naar het scliijnt hier en daar opgegeven als Saiha, Sahidi en Saidi,

o.a. in 's Compagnies Hecht, blz. 29, Haoa I, blz. 73, Valehtim P, blz. 306

en 311 en Roeide va» nER Aa (uit Vait Dik) blz. 485.

5) Bij Vak deb Obab (De Mokdische Büanden, blz. 317) do eerste Sultan

van Tidore en aldaar SiErOEuniN geheefcen. In 's Compagnies Recht, blz. 29,

heet hij Kaitjil Goloeiso, denkelijk zijn naam als prins (Vgl. HagaI, blz. 76

noot).

6) Dit mondeling contract had hoofdzakelijk ten doel nitroeiing van nagel- en
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1G60 SiMoN Cos sluit een eeuwig verbond tusschen de vorsten

van Ternate, Tidore en Batjan.

166-2 AsTHONiJ VAN Voorst, 15« landvoogd der Molukken.

1663 De Spanjaarden verlaten Ternate, waarna de Hollanders

op last der Edellieden de vesting Gamlamo hebben ge-

slecht ').

1667 Maximii.ian iie Jong, 16« landvoogd der Molukken').

De admiraal Cornelis Speelman sluit het eerste schrif-

telijk contract met Sultan Saifoedin ').

1669 Abraham Verspreet, 17» landvoogd der Molukken.

1672 C0RNELI8 Franks, IS» landvoogd der Molukken').

1673 Uitbarsting van den berg Gamkonorah op de westkust

van het noordelijk schiereiland van Halmahera ").

1675 Kailjil Sibori Amsterdam , n e g e n d e Sultan van Ternate «).

natebooraen waaivuoi tle voi&t en njk&gio3ten 2400 rijksdaalduh kwamen te

trekken (VALbMijl, V> biz 102)

1) In Insulmde II, bIz 1^, noot 5 zegt VcTH abusievelijk, dat m dit jaai

bedoelde \esting dror de Poitugeezen werd verlaten kEuzER stelt in zijn

Chiono! Tijst bet \eitrek dei bpanjimidefi mindei |inst een jaai latei

2) De Unlv o,ïI hal toenmaals den titel Mn Komman leur (^Vgl Realia I

blz 4ft en PUkntboel II bIz 3-i7) O) een „i afzeik m het tegenwoordige

Burb en lesident huis) IS te lezen >IIiei leijtbegiaven

iCB b iijsMoiiw \an den Commandeui Anthlnij van
Ua in den Hee e „eiijst den 2(1 Tinuaii annc lb67

3eol I\ B p llz 7S sub lr69 o k spi iki van Kom
de lutste titet algemeen in oude Lontiacttn Op het

nen te Teinate aan de bestuurshi fden den titel v\n

20 Maart en te vinden bij Valemiii. It>, blz 108

1 X"Vn weid de fnmatie van den politieken Riad te

Teinate in dit jaar vastgesteld als volgt een piesident, een ojrperkoopman

(seeunde), een kapitein, een fiskaal de ^ai nizoensboekhoudei ie winkehei en

een secretaris (Plakaatboek II, blz 553) latei weid dit wedei gewijzigd (Ibid

ra, blz 18)

5) Bij ViLiiTim (P, blz 332) vindt men een zeei plastische voorstellmg van

deze eiuptie en de onbekende bcbiijvei dei Aanteekemngen stelt liet jaai dezei

uitbarsting oj 1736 (ald blz 210)

b) Sultan AMsTEaoAM legeeido vcl„ons V>iNr>BCEAB tot 1)91, maai volgens

pakhui.
(

r eger g uvein

»de eeibi ie Stsj mv
„\o, HST In Ut Imlpib

In Tijiscl Bat« (,(.n

niandeui it Ge/agl ebbei

einle dei tSe ee iw gaf

Hoei

3) Dit s gedagteekeni

4) Op ast var Heel e
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"Willem Kobptjt, 19» landvoogd der Molukken.

1676 Jacob de Ghein, gezaghebber ; daar de 20» landvoogd David

Haethouwer op de reis tussclien Makasai en Ternate was

overleden ').

1677 RoBBEiiT Padtbhugge, 31= landvoogd der Molukken.

1680 Sultan Amsterbah verzet zicb tegen de Hollanders en

gaat op de vluolit.

1681 Hij wordt te Sahoe gevangen genomen, naar de vesting

Oranje vervoerd en daarna naar Batavia opgezonden ').

Padtbeugge onderwerpt de Sangi-Eilanden , Menado,

Gorontalo en andere streken op nieuw aan den Sultan van

Ternate.

1682 Jagob Lobs, 33= landvoogd der Molukken-').

1683 Bij het te Batavia niet Sultan Amstekdam gesloten con-

tract wordt het rijk van Ternate een leen der Compagnie*).

Die vorst keert daarop naar Ternate terug.

1686 Johan Henkik Thim, 33= landvoogd der Molukken.

Vai .r^ t 1(10(1 tl CO) Ui l 1 tj Ib 11 goaant naar

Batmmt ndE R gd7I nlOb i TOrdrag sloot,

dtd 1 Otb ndtj d dblL tfid werd : hierbij

ta t d 11 af da lit p t I b j t op de ]anden

,

! nd n pi t n d p Amb 1 d 1 ft Iks wegens de

ld b 11
j

t dl d p 1 I B A llau, Boano on

KI (R pp t C R It 11 10) Bj 1 gl leid werd hem
i m d II Itt d (Tjd 1 B t G Dl XIV, Hz. 187).

1) K EB h ft d 1 t 1 tt dtd ld 1 Ternate nim-

1 fl b kt

2) O jn t an t t B t \ nj I 1 1 350

S)B]at n lp 1 t k 1 9 M dt,a rden het eiland

Ob n d I b d dm 700 jlv 1 td loor ALWiBffi,

S It B t] 1 N O I C mp (g t

4) D 1 fl 1 I dt ut t d p H II n liet Rapport

C iKltO h tnw dEM.tbftit^^ verbmden

wd ntd nd Intn] njaljk deze sommen
t 1 gd d b tt 6400 jk 1 )d d T t I g ooten 600, de

Mat a tl h H 2001) i / J; n M t 150 jksdaaldei-B (zie

V n,Ill3)Ddtln 7Jh
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1689 JoiiANNEs Cops, 24" kndvoogd der Molukken.

DiEK DB Haas als Commissaris over de drie Oostersche

landvoogdijen van Ambon naar Ternate gezonden ').

Hamilja Faharoedin , twaalfde Snltan van Tidore ').

1690 Dood van Sultan Amsterdam: de rijkszaken worden voor-

loopig door de grooten waai'genomen.

1693 KoRNELis VA--* DER Dotn , 35» landvoogd der Molukken.

Kaïtjil Toloko, tiende Sultan van Temate =).

1696 Salomon le Sage, 26" landvoogd der Molukken.

1700 Aboel Falalaj Mansoei-, der tiende Sultan van Tidore').

1701 PiETEE Rooselaar, 27" landvoogd der Molukken.

1705 Dampier te Batjan gevangen genomen en naar Batavia

1706 Jacob Claaszoon, 28= landvoogd der Molukken.

1708 Hasanoedin, veertiende Sultan van Tidore»).

1710 David van Petbesom, 29" landvoogd der Molukken").

17.14 Kadjalaoet, elfde Sultan van Ternate').

1) In 's Compagnies Reehl, blz. 5fi
; De Haze.

2) Elders heet dezo vorst Ahm HiitDii Faukokims bij Hamdji VAHABOjiDiH

;

bij zijn ti-oonsbe!()imniing op deü 31™ Jnli werd het contract vernieuwd.

3) Bij Van deg Cuab Sultan Said Patboelau: dit is een zijner titels, niet

zijn iiaam. Van deze en de zes volgende vorsten is de duur der regeering aan
Yan üer UiiAu met Ijeliend; de Soltan van Ternate gaf mij op, dat Toloko
regeerde tot 112G A. H. = 1714 A. D.

4) Valentijn veï'wart dezen voi-st met zijn voorganger, daar hij F, blz. 112
vermeldt, dat HnAHizA Faharoudien ook Abue Falal el MANrsoEBl genoemd
werd. Wat hij omtrent eerstgenoemden verhaalt, kan dus gedeeltelijk op den
tweeden van toepassing zijn, in verband raet de bij hem opgegeven landvoog-

den, Bij Van deü Osab heet hij Abal Vadlaxil IVIansoee en is de duur zijner

regeering onzeker.

Het contract is van 5 Mei en bij een nader contract op 21 Mei 1705 ver-

eerden Haar Hoog EJelheedens dien Sultan roet een gouden ketting en medalje.

5) Het contract is gedagteekend 3 .Taniiari 1709.

G) Van Petbb&om en HireoN zijn gi-afsteenen aanwezig in de tegenwoordige

kerk der protestantsche gemeente, waarin gegrift is, dat de eerste den 24^^^

Juni 1714 en de tweede den ^^ Februari 1727 is overleden.

7) Bij VAi' DEK Ckab is de duur der regeeriag niet vermeld, wel in de Aantee-

keningen op Naidah^ volgens opgaaf van den Sultan tot 1165 A. H.=1751 A, D,
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1715 Jacob Bottendoep, 30- landYoogd der Molukken.

1730 Antoni Heinsius, 31= landvoogd der Molukken.

CoENELis Hasselaar als Commissans Baar Ternate ge-

zonden.

1723 Jacob Cmeok, 33= landvoogd der Molukken.

1724 JoAN Happon, 33' landvoogd der Molukken.

1728 Amh. BifalUladjidj, vijftiende Sultan va^ Tido=:e ).

Jacob Christiaen Relat, 34= landvoogd der Molukken.

Vrede gesloten tusschen Ternate en Tidore, waarbij aan

de Compagnie het recM wordt toegekend te Patam een

sterkte te bouwen en dit district aan het laatste ri,k

wordt teruggegeven.
,, , ,

,

1731 Blias de Habze, 85» landvoogd der Molukken.

1734 JoHANSES Beenaeu, E.aad-extraordinair en Commissaris ).

1735 Patilds Rouwenhoee, 36= landvoogd der Molukken.

1737 Door een lavastroom uit den berg ontstaat op het eiland

Ternate De Verbrande Hoek ').

Mabtinds Stoum, 37» landvoogd der Molukken.

1739 Makten Lelievelt, 38= landvoogd der Molukken.

1744 Gebeard van Beandwijk van Blokland, 39= lan(

der Molukken

1) Dezo TOist heet 1», V« dm Csab Ahii Monira^ en hi, IlAri Mirv

BisALlLim het conti act is vin 21 Inni
, j , , ,

2) Den 23- Tun. 17S3 en den U- December 17S4 geiden door ien lanl

voogd D. HAn.B en den Oonnn,ss.„s b.K^^™ men, e eonf ..ten ,o,loten

waaivmdehoofiinhond tevinden isto] Hittl blz 213 en üs

3) Vokens het tichief v^n den bult™ ., De Ve.b.mie Hoei (.te Ten»te

beter bekend aK Doekh SoeUbi) ontst™ op den 22" v,n Dodfan,uUh vtn

H49 A H ,
oveieenkomende met 10 Ihtrt 1737 vin on.c j«,teUmB toen

geiurende dne dagen met tua.ohenpoo.en gloeiende .teenen m Rioote boeveel

Ld lan,s de.en beipng n,. zee stionmden D,ar nn, een bron bekend .

die meoi veitronwen ^e.dient, i. het beter neb hieiaan te hou Ien en vervallen

daiidooi de jaaitallen v« BLEniEK ,o» Rosembro en M« nïE GiilB de

laatstëbieio^er nitvoeiigei bij m^dah bl. 4Sl De dikte de. steenli^g ,»«d

nooit onte°ocit en «t Bik aanteeW op W. 130 ,an Dl MV, T,jd,ch Bat

Gen IS een bloot veimoeden
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1751

1752

1754

1756

1758

1760

1763

1766

1767

1768

1771

1777
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Door bemiddeling van den landvoogd komt een verzoening

tot stand tusschen Ternate en Tidore.
^^ ^ ,

, ^

JE VAK Mi.L^Nno«, 40» bndvoogd der Molukken

MOutl-oorn Insat, t waalf de Srütan van Ternate .

wÜeniging van Makian nret het rrjk var> Ternate

(contract van 24 Juni).
ut , n „„

Hendrik Breton. 43» landvoogd der Molukken.

Herkanüs UvmiK. 44» landvoogd der Molukken

Mtan D^AMAXOEB» doet afstand van alle rechten op

Ceram on omliggende eUanden').

Beein der oneenigheden met Noekoe.
,, , ,

,

?Zl JAOOR VAr,aKEMR, 45= landvoogd der Mo ukken.

Kaïtnl Aroensah, vijftiende Sultan van Ternate ).

Van af dezen tqd dagteekent het zenden van Alfoersche

tioepen naai Menado tot wenng der aanvallen van de zee-

looveis (zie 1864)

iB (luui der r

m Vaï Dl

,g mij door

l) Van dszen en de drie «tendo biütans

den tesr6nwooidj,ca Sultan opgegeven ,k iclit enkele opgx.

'%TttTt;r e... den ,« .eUn,„ 175, op d™ t

,. l eoMe, de daUun i^- te.e.t,.nn .,- r;T--" e Ternate iets be-

j;irenat;ZnrrK™::k^:^tnS„uïnpH*l,adopMaandaga™nd,
f /L rilmoni M/-.. ^an het jiar 1174 A H Hoewel mensdien hj

r ^eVj^ld .. ™^ekoLn «.dt - ^^-^ -^^Z^
;;rutv!";:" :Be2-r^;r™n vU m^unde, waa^it

"tHr.^d^:^:::,^::^1Srl7.s den.o..d a.^.^^^

^v^^:ïrr.r^;:isi:r?::;r:iti'^^-nnoot,.
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1778 Jacob Roeland Thomaszb», 46' landvoogd der Moliikkon.

1779 Sultan Djamaloedin en de rijksgrooten dragen de souverei-

niteit van het rijk Tidore bij publieke acte op aan de

Compagnie.

1780 Albxakdeb Coknabè, 47= landvoogd der Molukken.

Ahral, zestiende Sultan van Ternate ').

Patra Alam, zeventiende Sultan van Tidore').

1783 Tidoreesche revolutie; ïidore overrompeld en getuclitigd.

Sultan Patra Alam van den troon vervallen verklaard en

in baUingBohap naar Java gezonden.

1784 Kamaloedin, achttiende Sultan van Tidore').

1793 J. Ekenholm, 48" landvoogd der Molukken.

1796 JoHAN GoDFEiED BuDACH , 49= landvoogd der Molukken.
Sarlta of Saritan, zeventiende Sultan van Ternate.

1797 Sultan ICamaloedin vlucht van Tidore naar Ternate.

1) Bj VAtr jiiH OUiE AcliH» r bj 'Vi dal Ik 47' n t ^7 -boiH Ie

-weerd lithj n r93 an df le-cnmo 1 -niro

2) De acte \T.n ime'ïtltuie net dezen Ao t s te Bati^u p ennilt en den
17™ Jtli 17S0 in t k-i^teel Olaije te Teuate ondeiteelenl ei bczwo an Vit

4b lu dt T)pn Ivonin^ en de Ri]l s^^i ooten beloven mits dt-ebenii jualtetxai
»Leenmimen ian Ie C l f in qmliteit 'iJe Miei Leen ei Be leiiilec

»|-nilp im (ien Coi\eineil "eieiaal ei de Rldon \m ÏDi tjt een lewj
ia Ime "et oi-»i»heil en .,eJo3i laiil eii il ei Hoimoi- neieiii, 1 are

ibueiei te "illen ei dei " si ei 2 ^laiunen lU lal toen en 10 Ioli s rret

Moie lootie sonle Jrt di, O 14 iet iieei bei>eeid ak Jat het m lo

blieven wn Ien 1 nng en te ii]l .,iotei •! dan e lesclie\en 7al va den en
dat deze Ijfeigeien en \ot>els tei ovei^enln ia 1 leiwaaid z llei w iden

loveii^egeven aan den Go -seineni t lie let ^e-^a;^ \ ei 1 oi Ten ite

Alt 2b bepaalt de laailjkaole iitlceiin en oj SIKI KJ« aai lei S Itanen
ijlsgiooten tan Tidoie "6' /j ain Ie \e i=he d 1 m Mabi 38" A aan die

van Weda en i37 /j aan die va Pitam
De bonoomig van lezen voi5t had jlaats nidat p m biiomi povi 101 eel

dooi het hestuni te Teinato ak Pegent aangi teld m Ajiil 17«)wib v iledei

HiCA, I blz 29B ipreekt dan ook ten om echte an > ?( Gi wr 1 j hel

Sultanaat van Ti lei o BTouram al zoodanig bekend

3) Deze -neid te tataiia aangeatell bij acte van ime-titure in dito 18 Oc
tobei dooi den Gou eineu Goioiaal Ml W A \ni en Kale on lii teeken]
liet jaai daa op 1 Lolde 1 ij naai Teinate teiug
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De Bngelsclien komen onder E. Packenham te Ternate

en verlangen , dat het Britscte protectoraat wordt erkend.

Na de weigering door Btjdach wenden zij den, steven naar

Menado.

NoEKOE vermeestert Tidore en treedt op als negen-

tiende Sultan van dat rijk onder den naam van Moliama-

ilanil Maljoesi Amiroedin.

1798 Tweede opeiscMng van Ternate door de Bngelschen , even-

eens door BuDACH afgewezen.

1799 Derde opeiscMng van de Engelschen onder Commodore

HiLLS; Bddach Weigert Ternate over te geven.

Willem Jaoob Ceanssbn, 50» landvoogd der Molukken ').

1801 Motamad Jasin, achttiende Sultan van Ternate =).

Ternate aan de Bngelschen overgegeven (21 Juni), na-

dat Cbanssen door Van Dockdm en Eodijk verraderlijk

was gevangen genomen ').

1) De lieldhiftii^e \eirtedvmg -i m Teinite uu lei den b memeui Bldach is

iiit\oeu bp=thie^ei dci LruPE Tiidsch Kon In tituut Nieuwe Vcl^reelv^

Dl VIII, liz 21-J V Uens een rul -wipenboid, te Teinite bewiaid, is B in

Tanuiii J<<00 iU<« uïeileltn

\ioi de bulp djoi de leinitiuen de&tijds bewezen ontvingen de Djor/otyoe

(lis MajrirPj n /) Siprou en di, Vfiiaii ( db :kiiiitBiu f u y)ea
om op 'e bul ei boist te dia en een ziheien scliü met een _oii Ie

bet midden looien Ie ni de iixbteipD^t een stuidadTd met een 1'

het gelieel omvat dioi een ,„ouden kidns en bet omstbiitt «Temait

»in bot laai 1800 SiITOB oteileed den 27<m Ootobei iSii e

den 22«n Anenstus 18^9 die sèbllden woiden nog dooi bunne afttammebngen

bewaar 1

De bewering van Vj» nLii Okab (De Molnl sebe Eil mden blz 362) dlbtfbij

die -elegenbeld bet tjit Oiaii|e geducliteu tejenstinl bood, is m de loven

a^n^eh^dlde litn ^e loe^zaim weeileL,d

J) Bil Yan dei <rir Houaiiad lisblM

n) 7ie diaioï i J W Ci>i\bsi.M te Teinate dooi DE Roo in Tijdscb Batav

Llü Dl X\I blz 511=) en bieiacbtei lEen lulaiidscb ooi deel ovei Holhndbch

e, die de
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K. T. FARacHAE, Britsch Resident van Temate.
De troonsverheffing van Noekoe tot Sultan van ïidore

wordt door de Engelschen erkend.

1803 H. Webber, Britsch Resident van Ternate.

Teruggave van Ternate aan de HoUanders ').

Peter Adriancs Goldbach, 51= landvoogd der Mo-
lukken.

1S04 Carel Lodewijk Wiei.wg, 53= landvoogd der Molukken.
Ternate wordt provisioneel aan Ambon gesubordineerd.

1805 Verwikkelingen met Tidore; dood van Sultan Amirokdin'
Mohamad üjaiDalabidin, twintigste Sultan van Ti-

dore ^).

1806 De Tidoreesclie forten door de onzen vermeesterd ; Sultan
MoHAitAD Djajnalabidin neemt de vlucht.

De hoofden van Makian stellen zich rechtstreeks onder
het Eui-opeesch bestuur, hetgeen later door de Houge
Regeering wordt geweigerd,

1807 Mohamad Ali, negentiende Sultan van Ternate»).
Het bestuur ontvangt bericht, dat in 1806 de Bataaf-

Republiek deszelfs staat verwisseld en den Fransch-

1) De «inmis ia tot den o^erne6m en rehbli^^eenng der diie Oo.teisclie
pioMnti n ,,n wege de Batiifehi. Republiek testend uit de Weledele Ue ti en™

c7\ ' 'Tr /'" "" ''°""""™ ™ """*"' ™ M^'«"
O L WiiiiM ,1 Oipeikutpmm en ^.eehgeert ,1 Gezagliellei Jei pimintieMnhm en U«iiM MELisstK Kolcuel en Kimminlant ier ^loot Zn kramenm Ie mami Augustus met de brik Avontuie, en de einet The Willian, to
temate n,ht de , ooi be. ei ten ie weikziamhelen in de m.and Mei do<rA A

rTle r, "JZrZ" ^°'"*' ''"'" ^'"' ^"™ '" T'jd ch Kon lust,
tuut i' \ 1^1 Dl III h]i 202 en vlg)

2) Deze woidt gezegd nooit e.kend te njn omdat hi, zicb had doen uitroe
pen ziniei \( jrkenni ^tn het be tuui

1) Het contiat met tiztn ,„i t gesloten m gedtgteekend Gasteel ünu e
len lOe Mei 1S07 Sub ait U komt ,ooi Do I mug m ujK lootiu lel
ven mit dee en t t een blijl >,n get,ou«hujl nn h"a,i leen "en bescheim

«heer Jo neodeil.nUhe oo tinli^che Comp» jaa.lgl s ,„ , mate uilen leexeien
.t,ee l„en t,,ee shunuen 10 ca.atoe«eu c„ II, loens met Kodehoolden
Ldtue tmtiutGii nii eii dt,7e \eiiiiclUin_



keizerlijken prins Lotiis Napoleon tot Koning van Hol-

land verkoren had.

1809 R. Coop a Groen, 53" landvoogd der Molukken.

Joh. P. von Mittm*nn, civiel en militair gezaghebber.

1810 Overgave van Temate aan de Engelsohen onder Kapitein

TOCKEE ').

Moliamad TaHr, eenentwintigste Sultan van Ti-

dore ').

1811 Kapitein Foebes, civiele en militaire kommandant en

daarna W. Ewek, Britsch Resident van Temate =).

1813 W. G. Mackenzie, Britsch Resident van Ternate.

1814 Door bemiddeling van W. B. Maetin , vertegenwoordiger

van het Britsche Gouvernement in de Molukken, komt

een tractaat van vrede en vriendschap tussehen de vorsten

van Temate en Tidore tot stand *).

1815 R. Sttiaet, Britsch Resident van Ternate.

1816 W. G. Mackenzie, Britsch Resident van Temate.

III. Van de herstelling van het Nederlandsoh gezag

tot den tegenwoordlgen tijd.

1817-1888.

1817 Bij besluit van Commissarissen tot overneming der Mo-

luksche Eilanden °) van 6 April worden benoemd tot

11 Dbz6 oier„i\e ib Ijebchie-veu dooi I fcibQTjBT in Tijl h Bütvi L,en Dl.

\M Hz 87

2) Bij Ya, PEi CüAB ftutiet MoHiMi-D TABor

3) Do Eesident EwER daiitoB geautou eeid ijoi W B Mii.ir> Be^ident

ioi lil lü^iis of the Honciille El t Inlii ( onnny at tl e M licc blnot een

tt tt ii net sultin Moh i d Ali j len 5 ti ^ \Lmlpi \ n dit jaai

i) De 10 maai te iitd elen Tm lit t ajait zijn ie nelllli] H lAl blz 459.

j) Die Coniiuis<.aiibsen wuen Is EiciLiiAiu en I \ \ai. IIiniiELi ooï de

lait te tnd te\ens ilbromerneu ip Bij nit 3 nn het oj den 1 7i»> Augustus

1M14 tUbStlien de Yeieenigde Isedeilanden en Z M den K.onin^ vin Gi lOt-



Commissarissen ter overnemmg van Ternate en onderhoo-
riglieden: J. Gkoot, Luitenant-Kolonel in dienst van
Z. M. den Koning der Nederlanden, kommandeerende
het fregat Maria Reigersbergen en J, A, Neus, Administra-
teur van Ambon, de laatste tevens provisioneel Resident,

Dit fregat komt den 24" April te Ternate en den 30™
daaropvolgende had de overneming plaats van den Brit-

sohen Resident W. G. MackBi\zii.

De verkoop van lijnwaden bleef bestendigd, met bepa-
ling dat die zou gedreven worden door een winkelier
tegen genot van 5 °/,.

De Resident Neus wordt tijdelijk toegevoegd aan den
Schont-bij-Nacht en Commissaris-Generaal van Neder-
landsoh-Indië

, A. A. Bduskes, en gedurende dien tijd

vervangen door J. P. Hijlft van Hookn (September).
"

Vertrek naar Ambon van 30 kora-lma\ met ongeveer
1500 Alfoeren om te dienen als hnlpbenden van onze
troepen bij den opstand te Saparoea (September) ').

Met de levering van specerijen door de vorsten wordt
voortgegaan, tegen betaling van 20 rijksd. de pikol no-

ten en van 30 rijksd. de pikol foeli door het N. 1. Gou-
vernement.

De Commissaris N. Bnöelhard sluit op 16 September
een traotaat met Sultan Mohamad Ali van Ternate:

art. 14 vordert algeheele extirpatie van nagel- en note-

boomen
, en art. 20 kent een jaarlijksche subsidie toe van

1G320 Ind. guldens, waarvan 11200 voor den Sultan,

staat -was bepaald
: »Les places et fovts dans les cnloniep

luels doivent être cédés et échangcs par les deux Hautes
»paiTies eontractantes en veftu des deux articles précédents, seront leinis dans

1) De torn- die hulp aan Sultan MouuiiD Ali vereei'de modalje en ketting
is beschreven in Tijdsch, Batav. Gen. Dl. XI, bk. 528; terwijl »an de eerepen-
ning aan Sultan Mohamad TAOrE -wordt nielding gemaakt in Notulen Batav.
Gen. Deel I, blz. 233.
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1600 voor de rijksgrooten , 3200 voor de hoofden van

Makian en 320 voor die van Moti.

Een dag later wordt eenzelfde tractaat gesloten met

Sultan MoHAHAD Taote van Tidore : als jaarlijksche sub-

sidie wordt toegestaan een som van 13800 Ind. guldens,

en de oorspronkelijke verdeeling later met ingang van 1

Januari 1821 aldus gewijzigd, dat de Sultan 6400, de

rijksgrooten 2000 , de hoofden van het eiland ïidore 3200

en die van Maba, Weda en Patani eveneens 2300 guldens

1818 Sultan Mohamad Tahir en de rijksgrooten van Tidore

beklagen zich bij den Commissaris-Generaal over den at-

stand der districten Maba , Weda en Patani op Halmahera

aan den Sultan Moeda, prins Mohamad Djamaloedin
,

tijdens het Britsche bestuur ').

Deze wordt met de bark Venus, kommdt. Van Schuleb,

van Bitjoli gehaald en naar Java verbannen : de genoemde

districten worden teruggebracht ouder Tidore (Februari en

IMaart).

J. A. Neus keert te Ternate terug en neemt het be-

stuur van HüLFT TAN HoOEN over; hij treedt op als

eerste Resident (Augustus).

1820 Commissie voor de Molukken van Mr. H. J. van de Geaaff,

Hoofdinspecteur en G. P. Meijlan, Inspecteur van Pinan-

tiën') (April—September te Ternate).

i) Die Dichten ^aien \ mimelijk e^t id p ^U endms; i o rngthni-vaii

de t ntiltten ^-m ISlü en 1^14 iviubij de ^ iltan in het onverdeeld bezit

nn hot Tlloltei he ujl wxs yeilteil

In 1S<Ï1 weii dien ]iin lei^urd n-iir Tnb e teiui» te keeicn cndei aan

teekonmg dit 1 1) lo i 21) gein" m ISl' ell lecht cl Ie tioJn>.an 1 u g

Ind veih nd 1 1] oiuleed lldn dui C" Tmua i 18^f

2) Het Ha| [ nt deffii to m i ie -» umn eei^ 1 et ^e ü ledl ui dl iLizieht

WBid olgemmen a ten Ut» mig Mn 1 et Tijl h \ N Indie 13 lator in

fljn geleel vcisUener m lei 18"-
j .living >ti d l/ellii Tij l^ehiift I ]z 73

en \o]„g
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1831 Dood van Sultan MorrAMAD Tahir (17 November).

1832 Met het fregat Melampus, kommdt. De Man komt te

Ternate met gevolg de gewezene Snltan van Palembang

Machmoed BADAaoEDm, naar deze plaats verbannen').

Op den ie»" April wordt Sarmolé van dor Pai-ra, tot

twintigsten Sultan van Ternate geproclameerd enden
19™ daaraanvolgende Aclimadccl Mansoer tot twee en
twintigsten Sultan van Tidore: met beide vorsten

worden nieuwe contracten gesloten.

Door lieden van Toboengkoe, in vereeniging met zee-

roovera van Mangindano en van den zoogenaamden Badja

üjAii.OLO , wordt de negorij Kolongtjoetjoe op het eiland

Boeten uitgeplunderd en vernield en de bewoners in sla-

1833 Dood van Sultan Van der Paeba (U October).

Mohaniad Djain , een en twintigste Sultan van

Ternate (December) ').

1834 Bezoek van den Gouverneur-Generaal Van dek Capellen

aan Ternate (Mei).

lu het kasteel Orange ') worden op den 37™ Mei de

contracten met de Sultans Mohamad Djain en Achmad

1) Beliihe dooi mtlewiiifr lan /SOO smainj weil m^ \ oi iel enmo iin

dLii landp m kleedmg en "\ocdm_, Mn li i 'siltai pn z ]n 2e\ 1 \o izien Hi]

gedioe? zjrli steeds lusti? m Jieilttd hj jiien nd len 2f" Is lunbBi 1852

Zijn illgelitcn hitiellancen kceidfn in lh( 4 iliu I ileirb n teri'^

Vil. EIl^ \A^ Alivlmade noemt den \oi t \eini edeljl |in&lei Mvchmoed
BiHAOHiii, (TijdKli Aïrf r,eii Dl VII llz CS) lU heb de ffueele spellmg

gevoIs,d

2) Vi\ BEI CrAE teiwlit ilezen Yoist met zijn ïnorgmgei (1 c biz 226)

Zijn \pihefnn_ ^eschiedde met \ooibijg^ig \an den \rüegci dioi de RegeeuUj,

langewuzen tioonsojjvoLei yinib Abie II ii Het met hem ge ! ten tractaat

ib aedigteekenl 8 Ajjul lS2i

d) Dit IS het te^enwooidi^a foit Onn t wi m tot m de aai Ibeting %an

1S40 de bestnm-shoofden Moonden (zie Inuinail Hz ^01) in ofiit eele bttil ken

heet het iltijd htstctl en dan gewoonlijk Oi t qt m plaats -van Oi mje
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ivestiture

1 Tidorevan den Sultan

1 Ternate werden i

olgt: voor den Sultan ƒ11200,

1 Moti ƒ3000 en de hoofden

met eenige wijzigmg bij eenzelfde acte

door den Opperlandvoogd bevestigd '),

Volgens art. 19 zal het Gouvernement

nagelen 10 stuivers, voor de foelie 12 stuivers

noten 8 stuivers het pond.

De recognitiepenningen

bleven bestendigd: die vai

ƒ17400, te verdeelen als vc

de rijksgrooten en hoofden i

van Makian ƒ3200 'sjaars.

Tijdens het aanwezen van den Gouverneur-Generaal

wordt tevens bepaald, dat de residentie Ternate zal be-

staan uit Ternate , Tidore , Hslmahera en Batjan met hunne
onderhoorigheden : met de eilanden Eau en Morotai ten

noorden tot en met de Soela-Bilanden ten zuiden, de

Papoesche eilanden: Waigéoe, Salawati en Misol, en dat

gedeelte van Nieuw-Guinea hetwelk onder de sonvereini-

teit van Tidore staat, alsmede de op de oostkust van
Celebes bezuiden kaap Valsoh of Taliaboe gelegen en onder

de heerschappij van den Sultan van Ternate behoorende

districten Batanta en Mandono, met de eilanden Pélèng

en Banggai uitmakende het Radjasoliap van Banggai, als-

mede het verder zuidwaarts gelegen Badjaschap van Tom-
boekoe (Toboengkoe).

Etablissementen worden aangelegd te Galela en Bitjoü

op Halmahera, onder gecommiteerden met den rang van

Assistent-Resident, aan wie een bezetting was toegevoegd

van 15 man en een sergeant; later vervangen door bur-

1) Het groot verschil tusRchen dit en vroes;ere cnntracten k

voor altijd van de extirpatiên van .specerijen , de belofte der vorsten om bij hun
bestuur de raadgevingen en aanwijzingen der Nederlandsche ambtenaren te

volgen, de plaatsing van ambtenaren te Galela en Bitjoli en de levering

van alle .fpecerijen tegen vaste prijzen aan het Gouvernement (vgl. Journaal

blz. 314).



,
die zich daartoe tegen betaling Yrijwillig hadden

_
'!').

1825 De Radja van Toboengkoe , Kaitjil Papa, tracht zich

aan de gehoorzaamheid van den Sultan van Ternate te

onttrekken, door niet, evenals aan den vorigen Sultan, de

gebruikelijke hommage te bewijzen. Na zijn overlijden

(medio 1825) volgt naar landsgebruik zijn weduwe hem
op, die terstond een gezantschap naar Temate zendt om
kennis te geven van de aanvaarding van het bewind , met
betuiging van onderwerping aan hot Ternataansche rijk,

tevens hulp verzoekende tegen de partij van verzet

1836 Naai Toboengkoe veitiekt een toa /o; a \ loot ondei bevel

van den Luiten mt tei Zee G Lockevimtep komm in-

deel ende Z M schoener Dapline en het Ternataansche

hooid li-apita Laoet pnns Aboi, Maha de wedeibpmmngen
wolden tot onpeiweipmg gebracht ')

1837 Ondel geleide van Majooi Kuanoe keeien van S ulolof

naar Salawiti terug 2o3 mannen, vrouwen en kmdeien,

die vooigaven indeitijd dooi de o^einiacht van Radji

DjAiLOLO te zijn gedwongen naar Ceiam uit te wijken

Een landbouwrom missie vooi Temate ingesteld (Sep

tembei) op aanspoimg diei Gommisbie worden m kleine

hoe\eelheden aangeplmt na^el en noteboomen, koflie,

kakao , katoenheesteis en pepeiianken ')

1) Uit een bezuimgjngsoogpiiit zijn die lofcten den 1™ Januaii 1827

tiokken

2) Van af dpzen ti) J dateert het vei blijf in ie gelijknamige 1 ampung te

nate van vele mtge^^ekenen uit de Poetnusclie kampong K bntjoetjre In

wilden zj mir hun liid teiugkeeien uit oi te"\iedpnheld ovei let Sul

beetuur aan Le'ita^nde escl illen li toen d i bemillelng van den Ee&

loBIAi een einde geiraakl

^) Deze gewibben lonen looi 3e gelieele le'ülentie ^eispieU vooi tote-

t'itie oj giootei achail oitbieekt het aan kapitaal en -«eikkiacl ten

Zondeiling \\\v het heeten dat deze en anleie n latieoeLn dooi Tem i

(m blz 130) m 1849 1\0 den veiklaaid da\oir conti b

pio'iiei té de ce pait es nteies antes Ie i os pos^e ons
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Op het verlangen van Z. M. den Koning wordt door

de üiiectie de N. H. Maatschappij tot het nemen eener

proef met de walvischYangst naar de Zuidelijke zeeën ge-

expedieerd het Amerilcaansche schip Logan , kapt. Coïiiin
;

de Resident van Ternate ontving de opdracht met uitzon-

dering der hetaling van rechten het schip bij aankomst te

behandelen op denzelfden voet als Nederlandsche schepen ').

ISaS De artikelen 18, 19 en 20 van het met de Sultans van

Ternate en Tidore op den 37=° Mei 1824 gesloten trac-

taat worden vervallen verklaard, en aan de onderdanen

dier vorsten de bevoegdheid gegeven over hunne spece-

lijeii te beschikken, onder de uitdruklcelijke voorwaarde

dat die specerijen naar Ternate moeaten worden vervoerd ').

Om te dienen als hulptroepen in den Java-oorlog ver-

trekken den 21™ Mei mot de brik Nederland en het schip

Djadoelkaiim naar Samarang 562 Alfoeren en Ternatanen

onder een Majoor van het Ternataansche hof, den 33™ Juli

gevolgd door de brik De Hoop met 290 Tidoreezeu ').

1829 Opgeruid door eenige rondzwervende Boegineezen , waar-

onder zekere Daeng Manqadjaë, verzet zich de Radja

van Banggai tegen den Sultan van Ternate, terwijl hij

diens zendeling met twee kom-hra'a yan daar verjaagt

en de wijk neemt naar Mandono ; hier gevangen genomen

is hij naar Ternate overgebracht en van zijn Radja-zetel

vervallen verklaard.

1830 J. H. J. MooBBEBS, tweede Resident van Ternate. De

overgave van het bestuur had eerst den 30™ April 1831

l)Do ,1 1 te z jn k 1 eb e ens e eld ge onden dat

o ent nst net de be de vu st ter een e en

1 E la de M P M tü-tre te de e z )de e

it 1 a t el O ange i den 19 Tel Ib 8

Nawam Al e Uesoer kapt K. de Looper
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plaats, daar de Gouverneur der Molukkeii der

titularis tijdelijk liad aangehouden ').

De cholera morbus eischt vele slachtoffers.

1833 De teelt van speceri-jen geraakt bij den inlander geheel

in vergetelheid, niettegenstaande de opheffing van het

monopolie ; de landbouwcommisBie bestond slechts in naam.

1834 Hevige brand ter hoofdplaats Ternate (23 Januari), waar-

door een deel van het Ohineesche kamp en vele woningen

van christen-inlanders in de asch gelegd worden; bij den

sterken noordwestenwind na een langdurige droogte viel

er aan blussohen niet te denkeu.

A. J. TAS Oi.PEN, derde Resident van Ternate (Mei) ').

Oprichting eener gouvernements lagere school terhoofd-

1837 Aan boord van Z. M. fregat Bellona bezoekt prins Hen-

huik der Nederlanden de hoofdnegorijen Ternate en Ti-

dore (April).

1839 D. F. H. Helbach, vierde Resident van Ternate (April).

Eeu fo»-a-fora-vloot van den Sultan van Ternate gaat

verslaat de muitelingen.

1840 Hevige uitbarsting van Ternate's vuurberg, den 2™ Fe-

bruari aangevangen met trillingen van den bodem , die

zich deu 3™ herhaalden en den 13™ tot schokken over-

gingen. Den 14™ had des voormiddags te 10 uur de ge-

weldigste schudding plaats, waarna geen enkel huis ter

hoofdplaats meer bewoonbaar was »).

1) De o'^P^"''
^""^^ ^^ ^^ ^^'^^ ^-cii^ blpef op Te iite e\e t _,d tweeiyii

na de\oi[ïnge z ilei 1 het oude E ii :)[-eesehe ke 1 1 ot Wjzei lo ph\t& aai -wai

1 j en 7jr8 ecltoe oote l3eg a\en 1 g en

2) Bj ie« 1 te nn de Indiscle Hc„eeu ig Tal 10 \ en bei vin lit jaii

N° 12 wordt een ii]tuig geel be ehildei \ met \e gil Ie I] tel ils een bljk

vin sU ne nementa genegenheid a n len Siltan \an Ternate gezoilei Dit

zelfde 1 jt 1^ ib lOf heden als t,t lat&iewagei i gebruil alleen is de tlede \e

^iin en d oi een Hnpetiap vei vangen

5) ï\og jiiei dn m ^ei 1 op den Ue" Feliua n hetkekgeboiw lei
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Van de eruptie had men weinig te lijden, daar het
uitwerpen Tan asoh en steenen gesoMedde in een noord-
westelijke ricliting, welke zijde van den berg onbewoond is.

De post Tan den Sultan van Ternate te Toboengkoo
afgeloopen door de bevolking, geholpen door Boegineezen
en de bezetting grootendeels vermoord i).

1841 In de eerste maanden van dit jaar stierven alleen op de
Banggai-Eüanden ruim 6000 menschen aan de kinderziekte.

In October vertrekt naar Toboengkoe een honp-ylool,
die er met hulp van Banggai in slaag-t het oproer te dem-
pen. Op Pélèng en de getrouw gebleven negorijen Man-
dono en Kentong werd toenmaak door de Ternataausche
Jiongi alles uitgeplunderd.

1842 De eerste steen gelegd van het tegenwoordige residentie-
huis (30 Mei), dat echter eerst twee iaren later betrok-
ken wordt s)

1843 De beig werpt veel isch en look mt maai aaidbevmacn
doen zich wemig tooi (Apul en Mei)
Outivapemng vin de forten te Kajoemerah Kotabaioe

Toloko en Boeloeloe ma Déhe of het z g Koningshoofd'
1844 Het Engelsche ooilogstiegat Samarang kommdt E Bfi

tnEiv, zendt m Stiiat Patientie sloepen naai den wil
die nabij het eümd Woda slaags laken met eui van

Vooi de diensten by 1

nate een stel tafelzilrer e

n dinkdag gehouden tei henmiemi., am het eluk
üuw en krooüt dcoi het ondeiaaid che -vuur te zun

vm Ter

u de Ke

1) Bij die gelegenheid ™ de doo, Jeu Sult,n iange.telde Rid,aDo™AioHEr
afteret en m diens pliats een Boegineesihe pms D«m Mikala tot Had|a
Teiheveu uelke den 6» Jauuin 1848 dooi Radja Papa weit wivangen

2) Vioegei woonden de hoofden >an bestuur binnen het foit Oianie in een
gebouw waiivau latei de ™diepin„ i. itenomeu en dat seleit tot pakhuis
dient Een mi.meien plaat m den vo rmnur de, tegeawoo.dige womng wnst
lan dat die steenlegging geschiedde door Jah Helbach, 70on van den Resident
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Nieuw-Guinea temgkeerende kongi-vloot (Juni), Van En-
gelsche zijde is later beweerd, dat de Tidoreezen deliosti-

liteiten begonnen waren.

1S45 De Kapita Kië Hamdja wordt met de hongi van Tidore

naar Ceram gezonden tot oplicMing van de hoofden der

onraststolters aldaar (Pebrnari); deze expeditie liep naar

wensch af en was in Juli terug.

1846 Onlusten te Banggai; Radja Agama verzet zich tegen het

gezag van den Sultan van Ternate; twee oorlogs-fora-

/rora's vertrekken derwaarts (October).

1847 C. M. ViBSïE, vijfde Resident van Ternate, kwam eerst

in Februari aldaar aan, ofschoon in Juni van het vorig

jaar benoemd.

Geholpen door Boegineezen vlucht de Radja van Banggai
naar ïodjo, waarheen hij door de uitgezonden expeditie

wordt vervolgd (April) , maar vanwaar hij later naar Boni
weet te ontkomen.

De Resident van Borneo's Westkust, A. L. Weddik,
Gouvernements-Commissaris voor de Molukken.

Hij verbli,jft van 11 Augustus tot 5 September te Ter-

nate en laat den Assistent-Resident Willer achter tot het

doen van een onderzoek op Halmahera, komt den 3™
October nog eens terug, om van 14 tot 19 October de

negorijen Sawoe, Djailolo en Sidangoli te bezoeken, den
37™ dier maand met het hoofd van Gebe de Papoesche

zaken te behandelen en den 9™ November met Z, M.
schoener Pylades naar Soerabaja terug te keeren.

Eenige hoofden van Makian naar Ternate, om zich te

beklagen over den Sangadji van Ngofakiaha (December).

1848 Door meerdere Makiaansohe hoofden wordt het verzoek

gedaan onder rechtstreeksch bestuur van het Gouverne-

ment te komen : hierin wordt echter niet getreden.

1849 Voortdurend verzet van Makian tegen het Ternataansch

gezag : de Oetoesan van den Sultan en een schrijver wor-

den door de bevolking weggejaagd. (Februari).
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De Resident begeeft zicli in April met Z. M. brik De

Zwaluw , kommdt. Noorddüijn , naar Matian , maar moet

onverrichter zake terugkeeren; zelfs begeven zich enkele

onwilligen naar Mare onder den Sultan van Tidore, die

hen evenwel van daar laat verwijderen.

Den 38™ Juni gaat De Zwaluw andermaal naar Ma-

kian, met een detaohment militairen en een gewapende

vloot van den Sultan van Ternate , en worden na geringen

tegenstand de hoofdschuldigen uitgeleverd, ten gevolge

waarvan de rust is hersteld ^).

1850 Z. M, schoener Circe, kommdt. Bhdtbl ei: la RiviÈue,

naar Nieuw-Guinea met den gekommitteerde , D. J. van

vm DüKGEN Gronovius (Maart)').

De Kapitein ter Zee , C. van der Hart , doet met de

schepen Argo en Bromo een tocht naar Celebes' Oost-

kust , de Banggai- en Soela-Eilanden ').

De Resident Visser , benoemd tot Gouverneur der Mo-
lukken, vertrekt naar Ambon (Augustus); de Secretaris

wordt met het bestuur belast.

Herhaalde zeerooverijen in den Banggai-Archipel en op

Celebes' Oostkust : zending van Rsvius om aldaar den stand

van zaken op te nemen : hij stelt voor een nederzetting te

plaatsen in het landschap Salampe in de Tomori-Bocht.

1851 C. SmiJTER, zesde Resident van Ternate, wordt den

13»= Februari als zoodanig geïnstalleerd *).

1) Liüis, die Deel All, blz. 332, deze expeditie vermeldt, vergeef het jaartal

te noemen. BoxEjiEiraE (1. c. blz. 342) maakt Tan dit -verzet een blüUije Ei-

a") Over de mislukking van dien tocM en verdere bijzonderheden zie Haga II,

blz. 97 en vlg. Wapenborden werden gepUatst te Ati-Ati,Merknsoord, Lakahia,

Doré, Ron, An&oes en Sowek.

31 Het aan de Kegeei'ing ingediend Rapport over deze reis bevat weinig be-

langrijks voor de kennis van die streken.

4) Voor de volgende residenten is niet het besluit van benoeming gevolgd

,

maar de maand, waarin het bestuur van den voorganger of den si

werd overgenomen.
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Vermeende aanspraken van Boni c^,

den Sultan van Temate in Banggai en Toboengkoe worden

door de Regeering als onwettig verworpen.

De Resident Sltiijtek overgeplaatst naar Banda.

W. L. VAN GüERicKE, zevende Resident van Ternate

(October).

1852 Jhr. C. V. Goldmann, achtste Resident van Temate (Juni).

Z. M. stoomschip Vesuvius, kommdt. P. A. Matthij-

SEN, met den Assistent-Resident C. Bossoheu naar Banggai

en Toboengkoe tot installatie v

en gelijktijdig onderzoek naa

vestiging (November).

1853 De Vesuvius terag te Ternate (Januari): beeft nergens

een plaats gevonden, die geschikt is voor een vestiging,

daar de bocht van Tomori slechts bestaat uit moeras en

steil oploopende klippen ')

Herhaalde berichten vai

wateren (December).

1864 Openstelling voor den algemeenen handel der havens van

Ambon, Banda, Ternate en Kajeli ').

Zware koortsen met doodelijken afloop heerschen bijna

het geheele jaar door op al de eilanden tot Nieuw-

Guinea toe.

1855 De zeeroovers dringen door tot Makian, Moti en Mare,

rooven daar vele menschen en verbranden enkele nego-

rijen (Mei).

J. L. DE DiEu Stibrling, negende Resident van

Ternate (Juni).

Hevige aardbeving : zware schuddingen met onderaardsoh

. de Moluksche

s door de hot

.

a Dl. n van het Tijdschrift
1) Het Bapport over dea

Batav. Genootschap van K.

Wz. 63 en vlg.

2) Zie de betreklielijke Publicatie van 33 Juni (Staatsblad n°. 46). HiOi

(II, blz. 102) verwart de wet van September 1853 met het tijdstip der afkon-

diging.
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zijn beschadigd

(14 Juni).

Een tweede schok op 14 Juli overtreft de vorige in

kracht en heeft ten gevolge, dat verschillende huizen in-

storten en eenige personen doodelijk getroffen worden ').

Tobelo op N. O. Halmahera door Z. M. Vesuvius ge-

bombardeerd en in brand gestoken, omdat de bevolking
weigerde den ontvluchten zeerooverhoofdman Laba uit te

leveren (Juli) ').

Bezoek aan Ternate van den Gouverneur-Generaal Ddij-
MAER VAN Twist (September).

1856 J. H. ToBiAS, tiende Resident van Ternate (April).

Expeditie naar Tomori tot beëindiging der gedurige
geschillen met Toboengkoe: de kampongs Ensaondaoeeu
Oemasimbatoe bestormd en genomen (Mei en Juni) ').

Dood van Sultan Achmadoel Mansoer vanTidore(ll
Juli).

1857 Achmad Safioedin, drie en twintigste Sultdu ^an
Tidore (Maart)').

1) fliEEKBE m Hjn Reis dom ib Mmalnsa em Dl I Uj 160 -chijnt «n
Je he^igheiJ dei toenmaüge a,i Jbeyin!>en ^etwi|leld te hebben Debenclit"eyeim bet TijdBch T N InliL, 17« iwiü Dl II bk 41 schat do >6iooiz-iakte
schade op /5Ü000

2) Litei 15 het gelukt hem .
:i Benlvoelen

3) In te Feestmt(»ave is deze expeiitie beschiei
met "Veibasteilng \aii ~

1X1 hteie bchupeis

1 4. W P Weitzei
n dei kxmpuno ttt Ue^cndaoe en Oesmbatoe,

it onbekendheid ^evol^l Dia i^ met velmeld, dat aan
IJ-t mannen -vionwen en kmdeicn die veizjcht hadden net onze tioepen te
miüen medegain een veiblijtrlaif. weid langewezen naast de negorij Laboeha
op Batjan, -naai hunne afbtammehn^en tit heden wonen Ook Viih weetniets
v-in leze nedeuettm^ (Insnhnle II biz 78 noot 11) Vaj. MusscnmnEoiK
lantai eeit deze nit mee vooi hunne honüen leihuizenio helen tot een uit-
tiekkend gainizoen, en beweeit geheel ten oniechte, dit he nederzettüig der
niheemsehe bevolkmi? een kom in het coi;is(Ti]dsch Aaidi Oen Dl IV.blz.gs).

4) Het met dezen voi^t en den Gomeineui dei Moliiksche Eilanden , Ihr. 'c. f'
GoLDKi^-i gesloten ontiaet wei 1 den 13= Apid 1861 dooi den Gouverneur-
Geneiail Ga F Pahid goedgekeuid en bekiachti^d
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C. BoiSScMR, elfde Resident van Ternate (November).

Staking der vijandelijklieden tusschen Tomori en To-

boengkoe (December).

1858 Ternataanscke en Tidoreesche hulptroepen naar Ambon
gezonden tegen de oproerige Alfoeren op Ceram (Januari)

;

zij dragen veel bij tot de overwinning op de opstande-

lingen van Mani , Sahoelaiit en Elpapoeti behaald ').

1859 Onlusten te Kaoe op Halmaliera, ontstaan doordat de

bevolking op last van eenige prinsen voor niets of tegen

geringe prijzen hai'e sagoe-doesoen's aan vreemde duikers

,

lieden van Banggai en Kolontjoetjoe moest afstaan; de

versterkte negorij Biang aangevallen en verbrand (Sep-

tember), waarmede de opstand onderdrukt was.

Dood van Sultan Mohamad Djain van Ternate (20

November).

1860 C. J. Bosch, twaalfde Resident van Ternate (Januari).

Andermaal vertrekken Ternataansche hulptroepen naar

Ambon tot demping der Ceramsehe onlusten (October).

1861 Bezoek aan Ternate van den Gouverneur-Generaal Pahdi)

(Januari).

Volstrekte afschaffing der /lon^i-tocHen tenzij met toe-

1 den opperlandvoogd (Februari).

1) Bi] Gou-v beJiut ^aii 5 Novembei 1S5S n° Ü3 weiil tei z-ïke diei kuj

YeniüMmgen toefekend lan den gou^einements i^^ inl^nd^chea schiijvei '

Teinate, Solehun bin Salaholdiis
, Kapitem-titulau dei Temitiinsche Sdi

ttaij, een gjudeu meddlje am den Ivapilt Laofl van Loloda, bosUA , en i

Kapitein vin Tobatoe, Hvni, al&raede lan den acliiij\ei "mu den Sultan

Tidoie, Haü \-NOE^lI^ , en den "^btty/idji v tn Jlalu, Salaaioj

medalje, "\ooits geldelijke beloomn^en tot ten bediag, van

lende bonfden e

All -san Tidoie en Abdoel W^hab \an Teuiate ont

en de Kij/itemb Mohamad Ta&h. -san Temtte en Ha
baitöYangei met geboidmuden koppel

De beids Sultins werden benoemd tot Ridder ii

land&cben Leeu^

fUbi) -im ^ PI schil

htolden DeMajooib

elk een piabhtsabel

iAïi Tidoie ipdei een
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Mohamad Arsail, twee en twintigste Sultan van

Ternate (Mei) i).

J. Blok, dertiende Resident yan Ternate (Juli).

Groote verwoesting op liet eiland MaMan door een

eruptie van den vulkaan , waarbij riiim 300 personen iet

leven verloren en de bevolking naar de omliggende eilanden

vluchtte (December) ').

1863 Uitbarsting van den berg van Ternate (Juni).

Op de Zuidkust van het eiland Obi Major worden door

Z. M. stoomschip Citadel van Antwerpen eenige zi

1863 P. VAN DEK CitAB, veertiende Resident van Ternate

(April).

Proeven met den aanplant van padie op natte velden

mislukken door gebrek aan water.

De goede gezindheid der bevolking van Banggai en
Toboengkoe blijkt uit de hulp verleend aan het in die stre-

ken op de klippen geraakt oorlogstoomschip Amsterdam ').

1864 Door de afschaffing der kims-roréM's keeren de daarop

gediend hebbende Ternatanen van Menado terug»).

Hevige aard- en zeebeving op Nieuw-Guinea

:

sting van Doré en Mansinam.

1) Het met dezen \ ist i^ej ten (

Goiveinem beneiail L 4 J W 1

lekiicMiol

2) BlCKHOM (II bl.! 3) \ori.liit

noGj, -ilJe bew neit, umkwimei '

3) De fiadia lan 1 b engkoe ui i

hei, Gouveinement ziheien pieeitei

pa&&ehjk op dnift

4) Van af 1777 was de 'sultan Mm Tumate veij-huht -vjji de kmiBmrtuigen
in de leadentie Mengde d50 nian te le\eien nl iOO -\an Makun en -van de
negoiijen Lolodi taiikonon Kioe en Toel aioe benitelui'^s 50 Deze veiphcb

ting weid bij Bebluit van 17 Oüt bei l^büii" ±1 dooi leKe^ee mg nigetrol ken
waaibi] tevens ophield de jaaih]! clie liilia^e van /800 die de bultan uit

bhiids kis genoot als veigoedmg ^ool let genus dei dien ten \in zijn onder
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"Wegens verval wordt het fortje Toloko benoorden de
hoofdplaats Ternate ontwapend.

1865 Dood van Sultan Aohmad Safioedw van Tidore (29 No-
vember).

1866 Ternataansche en Alfoersche hulptroepen naar Ceram gezon-
den

:
de expeditie wordt gezegd volkomen geslaagd te zijn ').

De militaire vestiging te Dodinga ingetrokken ').

OpheiHng van het Gouvernement der Molukken: Ter-
nate wordt een zelfstandige residentie.

1867 M. H. W. NiEuwENHTJUs, vijftiende Resident van Ter-
nate (Maart).

DjoharAlam, vier en twintigste Sultan van Tidore
(Augustus) ").

Verschillende plaatsen in dit gewest worden geteisterd
door pokken en buikziekte (December).

1868 De verkoop van zout voor rekening van het Gouvernement
ter hoofdplaats Ternate wordt gestaakt (Februari)

1869 D. BoEsLüTMNs, zestiende Resident van Ternate (Mei)
Sultan MoHAjiAD Arsad wordt benoemd tot Ridder in

de Orde van den Nederlandschen leeuw.

-1) Voor de bij dezB expeditie Tai-leende hulp ontTingen: pnns Mohamad T»,™
de Mürtaire Wi«ems„,de 4- klas», do H„,:I„. &„.£ ™ TeI^Z
medaljo de S»u,aaji van Limlohoe een zilvorea .Bedalje; de Ka™Wn vaTbalela Boealemo, de Luitenant Doiiiumi en de LhJnm, v«. ri i

% Langer dan een eenw bestond daar een fortje met een bezettina van eenkorporaal en zes man, het fortje is toen ontwapend on sedert eeneralne ™-
worden. Later heeft er nog oen posthouder gewoond, die ook al weder een

3) Het besluit van eenoeming is gedateerd 8 Juni n°. 2(enniet 13No.nmh„r
zooals Haoa n, hl. 5, noot, epgeefl), „,aar de installatie haT e llto»Augustus plaats^ Het contract is te vinden achter Deel II van Ha.a's Neder-
landsch Nieuw-Gmnea, welke schrijver eon exemplaar in handen sdnint ehebhen gehad, dat n,et voorzien was van de handteekening van den Snltenen
het „jkszegel, In het dagelijksch leven is deze vorst bekenl als Sultan Aosha"
gehjk luj als pnna heette.
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1870 F. ScHENCK, zeventiende Resident van Ternate (Sep-

tember).

1871 Zware aardsoliiiddingen, gepaard met een hevige uitbar-

sting van den berg van Ternate aan de noordzijde, honden

ettelijke dagen aan en verspreiden veel angst onder de

ingezetenen (Augustus) ').

1873 Het aantal landbouwondernemingen is tot 1 geklommen,

waarvan drie (Mariana, Tongoli en Wattendorf) op liet

eiland Ternate en een te Oba op West-Halmahera : er

wordt voornamelijk koifie, kakao en muskaatnoot geteeld.

1873 Mr. S. C. J. W. VAN MosscHENBEOEK, achttiende
Resident van Ternate (Juli).

1874 Regeling van het Rechtswezen voor Sultansonderdanen

(Staatsblad n°. 144).

1875 A. J. Langeveldt van Hemeet, negentiende Resi-

dent van Ternate (Mei).

1876 De Obi-groep wordt bij Publicatie verklaard te zijn gou-

Dano Baboe Hasan, een afstammeling van den Sultan

van het in 1832 opgeheven Ceramsche rijk, haalt op

Halmahera een groot deel der bevolking over zich bij

hem aan te sluiten tot stichting van een nieuW rijk

Djailolo (Juni).

P. F. Laging Tobias, twintigste Resident van

Ternate (October).

Dood van Sultan Mohakad AasAD van Ternate (25

October.

1877 Dano Baboe Hasan wordt gevangen genomen en naar

Muntok verbannen '). In verschillende districten op Halma-

ij Uihoeng beschie TlTSTI ml Tijd d ^ N I Dl

XL , blz 1

2) Tei zike hiiiinei \eiin.htmoen lij dipn oj stand wuiden belojnd De in

land=!ehe imbteniai tei bebt-hi! kme \in deu Resident R-iden Ml&NoLRsEwAi
met de ^oiileu med^lje en ^2^>0 ^Mtifiiatie 3e inlmdbche schu]vei Hajoi.l

Asreii BIN SoLEiMA-ï met ie ziheien medilje en ƒ2D0 gi-itificatie de
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kera wordt de aan de vorsten in natura op te brengen

schatting vervangen door een belasting in geld van ƒ 4

per gehuwd en ƒ2 per ongehuwd man 'sjaars.

1878 Onderwerping van den zeerooverhoofdman Midom, die

aich later met zijn volgelingen te Tobelo vestigt, na den

eed te hebben afgelegd van zich geheel van het rooven

ter zee te zullen onthouden.

Afschaffing der slavernij in het rijk van Batjan (Augustus).

1879 O. M. DB MiJNNicK, een en twintigste Residentvan

Ternate (Maart).

Afschaffing der slavernij in de rijken Tidore en Ternate

,

het eerste met uitzondering van Nieuw-Guinea (Juli en

September) ').

Ajanhar, drie en twintigste Sultan van Ternate

(October).

1880 Plaatsing van postiiouders te Sanai

Het eilandje Moari wordt aan het rijk van Ternate

toegewezen.

1881 Jhi. T. G. V. BoEEEL, twee en twintigste Eesident

van Temate (Apiil)

1882 In weikmg tredmg van een meuw Reglement op het

Rechtswezen de landiaad woidt vervangen dooi een

iljksiaad (Juli)

K\]itsm Hü IJl bAiD MouAMAD met de 7Üveten inejalje eu fihöO ^iitlli-

catie, -wiaivin / 5Ü0 tei ^eideelmi; ondei zijn ondeigescbikte hooiden de

Kxpitem P/ctny v\n Teimtt. A^la^m met een haitbvin.,ei en koppel Hidji

DjArAR \in leiu^tte met een Koi-in mpiiditband de Kapih Xotvtf \ an Tidoi e,

Pim=. MoffAMiD Taeiil met een iichtaeTveei en Pims Adtoah \xn lidoie met

een gouden hoiloge en dito ketting De olficieele belichten iienaangiande en

ock van de heteugehn^ %an den zeeiouf m den Banggai Aitlnpelzijn \ei7amell

in De Indische Gidb, ^^

1) BOKEMHJÏE (V r

doende veizekeid zijn tegen ti

op "weinig bekei

d beantwi tii

g,II : 474 e

t MI) bet-wi]felt of de ïiij»elaten ^luen wel vcl-

11 tot athmkelijl held en veidiukking dt
t plaatselijke toestiiiden beiusteride \ermoeden k^n
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1883 D. F. VAN Beaam Moeris, drie en twintigste Re-

sident van Ternate (Januari).

Hadji HiAS, jongere broeder van Dano Baboe Hasan,

wil te Maba een nieuwen opstand verwekken, die eeiiter

dadelijk wordt onderdrukt (December).

1884 De geheele residentie wordt geteisterd door een pokken-

epidemie, die maanden lang duurt.

1885 F. S. A. DE Cleecq, vier en twintigste Resident

van Ternate (Januari).

1888 J. Bensbach, vijf en twintigste Resident van ïernate

(September).



C. DE TEBNATAANSCHE TAAL.



I. Inleiding.

Het Temataanscli is zoo te zeggen de hTKjttn panm van den
Molnk&chen Aickpel m engeien zm, want de oorbpionkelijke
t-w\ der echte Teinitanen woidt dooi bijna alle ondeidanen
deb Sultans m de stiandnegoiijen van zijn uitgeatieU gebied
veistaan, dooi liandelaien bij aaniakmg met de bcvolkng al

gemeen gebezigd en dooi AlfoeiLn, die tot den Ishm oveio'ingen,
dikwerf boven hun eigen taal veikozen ')

De leden hiervan is deze, dat van oudsher hoogeie en lageic
hoofden met volgelingen en soldaten tot handhaving vau het
sultansgezag van uit Teiuate naai velschillende plaatsen weiden
gezonden en aldaar ettelijke j iien vei toefden of dooi aanhuwe-
lijkmg vooi goed gevestigd bleven, teiwi]l zij als vcitegenwooi
digeis dei voistelijke macht te tiotsch waren om de landstaal
a ra te leeren en daaientegen voideiden , dit wie lots te viagen
had m het Ternataansch zijn veilangen kenbaai maakte Boven-
dien biacht de opioepmg naai de hoofdplaats van velschillende
eilandbewoneis bij den echt mlandschen afkeer van eene spoe-
dige behandeling dei vooigebiachte zaken een veiplicht lang-
duiig oponthoud m een geheel Tomataansche omgeving mede

1) Men Un hien m nribeoUen imlen n Ie Amteeleun^en cp pen Rei-i

a-m Halniaheii blz 211 en ilg -nau Ie lansiehaalde yuineu hoepel "biecht

TCutaan en vm dniktouten wemeknie allen /ravei Termtamschjiju leont>e
noemde schnjvei was nt onbeleniheil met die taal niet m btaat dit 11 con
tnleeien lietp:een ten 3-\eivl eie blij! t i t wit hij j blz 2\'\ ten din/ien
\an iie taal cpteelieut
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en was het voor de benoeming tot het een of ander voordeelio-
ambt noodzakelijk, dat de betrokken candidaat in verstaanbare
bewoordingen aan den vorst hulde bracht.

Dit nu leidde bij de vele punten van overeenkomst met
plaatselijke talen of dialecten er als het ware van zelf toe, dat
die taal van het overheerschend ras in de westelijke helft' van
de residentie Ternate een betrekkelijk grooter verbreiding ten
deel viel dan het Tidoreesch of Batjansch en zij haar standpunt
van algemeen gemeenschapsmiddel tot den tegenwoordigen tiid
wist te handhaven ').

'

Dat die taal bij de meerdere aanraking met vreemdelingen
door het samentrekken der bevolking aan de kusten zich niet
verder ontwikkelde, is begrijpelijk; maar geheel onwaar is de
bewermg van Van der Cbab (l.c, blz. 310), dat aan het hof
te Ternate Maleisch wordt gesproken, doormengd met een
menigte woorden van Nederduitsehen , Spaansehen en anderen
oorsprong % Denkelijk hieruit maakt Dl Hollander (4= druk,
blz. 383) de onjuiste gevolgtrekking, alsof het Temataansch'
een verbasterd Maleisch zou zijn; al wordt gaarne toegegeven
dat Maleische woorden dikwerf in de plaats der oorspronkelijke
treden en dat het Arabisch bij den overgang tot den Islam' op
godsdienstig terrein zijn recht deed gelden, evenals voor nieuwere
zaken het verbasterd HoUandsch in alle Indische talen een
groote rol speelt. Ik meen echter dat die invloeden thans tot
stilstand zijn gekomen, daar de handel zich niet noemenswaardig
mtbreidt, een mohamedaansche propaganda ontbreekt en het

1) De taal ™n Batjan is alleen leperlrt tot dat eiland en wordt door hoogstens
laOO 2,elen gesproken. Dit sultanaat heeft nooit in meer «rwijderde rtrelcen
gezag Iiunnen nitoefenen.

2) Valektdn (11., blu. 180) zegt; »De Ternataamehe taal is zoer hoogdravend
»en komt m deftlghoid en klank naast aan de Spaansehe. Oit hoogmoed en
oten howijze dat nj onder niemant anders staan, zoo zullen zij in haar schriften
»geen andere, dan deze, gebruiken." Overigens is dit wel een eigenaardige
manier om iemand te Yorwijten, dat hij aan liet gebruik zijner moedertaal de
vooi-Jteur geert.
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zelfbestuur der vorsten Europeesclion invloed binnen enge gren-

zen beperkt.

Naar mijne meening heeft het Ternataansch , ofschoon na

verwant aan andere in dit gewest gesproken dialecten en wel-

licht daaruit ontstaan , wel degelijk aanspraak op den naam

van taal, door rijkdom van woorden en tajilvormen geheel

voldoende voor het volk dat haar spreekt, en belangrijk door

vele eigenaardigheden, die tot heden aan de aandacht van

taaibeoefenaren zijn ontgaan.

Met de aanneming van den Islam en de daarmede gepaard

gaande aanleering van Arabisch letterschrift werd dit, evenals

voor het Maleisch, tot het schrijven van het ïernataanach ge-

bezigd en is sedert zoo algemeen verspreid, dat elk eenigszins

ontwikkeld hoofd met die karakters bekend is. Daar er weinig

of geen neiging bestaat het .Latijnsoh letterschrift van ons over

te nemen en als op Sumatra stukken met Arabische karakters

vloeiend gelezen worden , zoo heb ik voor de medegedeelde

proeven van Ternataansch taaieigen dat schrift behouden; zijnde

de mij opgegeven spelling gevolgd, zonder die te willen ver-

dedigen of er mede in te stemmen, en enkel op grond der

vrij groote eenvormigheid van schrijfwijze, hoe dan ook ontstaan.

Behalve de Woordenlijst in het werk : De Moluksohe Eüanden

van P. VAN DEii CflAB, en de door dienzelfden schrijver in de

Bijdr. V. h. Kon. Instituut, 48 Volgreeks, Deel 3 uitgegeven Ge-

schiedenis van Ternate door Naïdau , bepaalt zich hetgeen over

het Ternataansch bekend is tot een paar vertellingen, door

BiEDEjj in het Tijdschr. voor N. I. 3e Serie 5e Jaargang, gepu-

bliceerd, en eenige Pantoen'a door Oamïsn medegedeeld en op-

genomen in het 30e Doel v, h. Tijdschr. V. h. Batav. Genootschap
\

terwijl laatstgenoemde zich boven andere schrijvers nog verdienste-

lijk maakte, door in zijn vele bijdragen tot de kennis van Halma-

hera telkens de inlandsche benamingen van tal van zaken te

vermelden , zij het ook dat hij een enkele maal het Ternataansch

met de Alfoersche dialecten verwarde. Een vergelijking dezer

bronnen voor Ternataansohe taaistudie leidt tot de ervaring,
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dat de Woordenlijst zeer slordig is bewerkt en van fouten

wemelt; dat de Geschiedenis van Temate slecht werd getrans-

cribeerd en door onjuiste punctuatie dikwerf onverstaanbaar is

,

zonder dat de Maleischo en nog minder de Hollandsche tekst

do voorkomende onduidelijkheden ophelderen; dat de Vertellingen

hoogst onvolledig zija overgedrukt en gecorrigeerd door iemand

die niets van de taal begreep, terwijl daarbij een Tidoreesch

liedje voor Ternataansch wordt opgegeven— al wordt gaarne

erkend dat de vertaling den tekst getrouw teruggeeft— ;
en

eiudelijk dat de door Campen vermelde woorden en Pantoen'^

over het geheel veel vertrouwen verdienen , al zijn vele vormen

ook door de eigenaardige spelling vaak moeilijk te herkennen.

Men zal mij ten goede houden, dat ik dit gevoelen niet

door voorbeelden poog te staven, daar deze gebreken spoedig

genoeg opvallen aan ieder, die zich met de beoefening van het

Ternataansch mocht bezighouden ; en het naar ik vertrouw op

prijs stellen, dat ik getracht heb door de uitgave van eenige

oorspronkelijke stukken in eigen letterschrift de fouten mijner

voorgangers te vermijden ').

1) Bij nader inzien li-wam hei; mij beter vuor mijne meeiiing onitrent do

Paiiiom's Tan OAWpetf met een paar vmorden tue te lichten- ili neemdaarTom

de twee eerste der 2» serie (sie Tijdsdtr. Bat. Uen., Deel XXX, bk. 62B),

Bij Campen:

Hon-oe horroe ka turaa Dissa Roel (hard) naar Dissa

Tha ino toma Soesoejipoe (En) loop Soesoeppoe hiiinen.

Nafiee aima sari ooeboeppoe Gij daar, dio iets zejJgeo wilt,

Soesoeppoe adi la soma doega lOma maar voor den dag inetnwo liefde.

Het liedio is een nog al duidelijke wenk voor een «hloden Schafer", ora zich

wat nader te verklaren.

Beter geschreven en vertaald luidt het aldus;

Horoe-horoe ka toma Disa Schep goed door naar Disa

Iha ino toma Suesoepoe Langs het strand tol aan Soesoepoe

;

Na"i ana .sari soesoepoe "Wie met iets voor den dag komt,

,di la simadoegah Doe dit met mate.

n het Ternaansch evenals in andere talen nl. , dat de twee eeiste

hepaalde heteekenis hebben , en bovendieTi dat fnnlom's bijna rat-
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Aan het hof te Temate bestaat van oudsher de gewoonte

om belangrijke gebeurtenissen op te teckenen en, ofschoon

niet altijd bijgehouden en door mindere zorg van schrijvers en

ondergeschikten deerlijk gehavend, heb ik hetgeen van die

kroniek nog over en leesbaar is, — dat mij steeds met de

meeste bereidwilligheid ter inzage werd afgestaan , — nog menige

bijzondeihud gevonden die tot opheldering van minder bekende

gebeurtenissen kon strekken Met den tegenwooidigen Sultm

spiekende over de mogelijkheid om afschriften ^an oude blieven

of handschiiften te bekomen bood hij mij lan een Rdias van

de aaidbeuug m 1840 en het Ceremonieel bi) zijn eigen tioons

bestijgmg uit de imwezige pipieien te laten cipieeren en het

zijn deze stukken die benepens een Veiordening van Sultan

MoHAMAD Dtun luei ichtei zijn oveigenomen met eene daaibij

behooiende Neitalmg Hierbij is meei naai wooidelijke ovei

zettiHo dan ^oiin of stijl gestiectd teiwijl tot toeliüitmg dient

1 l]te d wooid pelincen tussclen jonsd igen en jonge lei&ieq ihoiden D

ok lip hot ^eval pi "wegem Ie uvi^recnkomst met den 1 ai n Ie pla its

soeine hseft na n n den 3e en /en legel datzelfde -w ld m ^tede uans w
pi,bii-ikt \ai daii de ai digheid Ove igens is 1 et een be ne mg vin

ne )e um iets met oplettei Iheid en net -\b 1 iisl te loen de fo tie\e \\o

sche d 11;^ mdakt bet niet begnjpe]j|Uei

IJoi 00 b mmde i ue en dan wel scbepj. en t paoiaen /

blMPEN ve 7^ j t IS bej aaldel jk vlak HileS Ie kust -vooitgaii ; ( ei

jn wnuU oswooiije-.

B
I
Ca pen

Ho loe 1 a tomi Tud'il er" Roe (luid) na,ü T dihoe

Hou ho 1 ma nimo SaUko (En) hengel mai Sa o MiBtehen

E^i] ta d la ma k elahee Dei a-^old Ie \oien omhel/e ] elkaar

Momm ijee la makkoo t)akl o (En des n o gei s) o] gestai i <ihin zij elkandei

Bete geschre'ven W3idt dt

H oeloioe ka ton a lodalie ^ichep ^oei dooi riai Tolihe

Haoe iaoe ia nja e ak We
i

de 1 jn u t i ia t,ei e i

K^i tarah la makoe dilé Deb i lUti, zjn zij let eens

Momi la mal oe t]ako Opgestia i blaan zij elkaai

Dl bedoeling dei toespeliii^ i& goed veilhiid Haoc haoa is echtei niet

j>]inngelen (d t !=i l ohat ) maai met do 1 jn v s chen en zoo-wel lot l /e

ale makae-ti iko zijn locpioqiB -vormen lii Oampin niet dadel jl te zien
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een uitvoerige woordenlijst, welke tevens alle woorden bevat,
die in het verhaal mijner reizen voorkomen. De twee opval-
lende eigenaardigheden van het Ternataansoh , zijnde het uit-

sluitend gebruik van voorvoegsels en van verschillende vormen
voor de geslachten, worden in die lijst door vele voorbeelden

Over den inhoud kan ik kort zijn. Dat herhaaldelijk kleinig-
heden op den voorgrond treden, die ons minder belang inboe-
zemen, is in zuiver inlandsche stukken iets zoo algemeens,
dat het nauwelijks vermelding behoeft. Intusschen heb ik ter
vergelijking bijgevoegd een Uittreksel uit het dagboek van den
Resident tijdens de catastrophe in 1840 en een Extract uit een
Nota over de staatsie bij een begrafenis, beide in korter trekken
dezelfde onderwerpen behandelende.

Nog moet ik er op wijzen, dat men van een paar woorden
beweerde dat die behooren tot de oude taal, thans niet meer
gesproken en weinig bekend. Of dit, als Campen op blz. 443
zijnei Eerste Sene paiitoeii\ beweert, de taal van het oude
Djailolo is, zou ik met duiven veizekeien, te minder daai
noch in deze noch m zijn Tweede Seue een enkel \eioudeid
woord te i inden is

1) Nug lueeg ik m han.len een ojiga if Tan Teinatnnsclie jjhntemiamon
met koite aanwijzmjen nmtient het ameesknndig gebimk Ook deze zijii m de
Woordenlijst ii|igenompn en danbij tevens de ovei eenkonlstjge -vrooiden lu
MiQUEL'. Floia «n N -I en Hiet's PUntkuudig Wooidenlioek, het laatste

,
dnoilooiieude lautq i aphie lan indisehe vhiltennamen , zoo^eel doenlijk
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II. Kort begrip der Spraakkunst.

' of kort: de i heeft den zuiveren t

Vereenigd

maar echte

klank, zoowel in open als gesloten

komen zij voor als aé, ei, ai, oi,

tweeklanken zijn dit niet.

Consonanten.

h

k g ng

tj dj
j

nj

t d s r 1 n

p b f w m

Die, welke in woorden van vreemden oorsprong voorkomen,
zijn hierbij niet opgenomen: de plaatselijke uitspraak blijkt

voldoende uit de woordenlijst.

Nomen.

Elk woord staat in het enkelvoud; het meervoud wordt ge-

vormd door bijvoeging van dofoe, veel of van telwoorden en

moet dikwerf uit den zin alleen worden opgemaakt.

Het geslacht duidt men zoo noodig aan door achtervoeging

van nonaoe, mannelijk en fofoJiéha, vrouwelijk.
Van de naamvallen verdient alleen de 2e naamval vermelding

,

daar de woorden verbonden worden door het partikel ma, b.v,

djoöe 'im-falah, het huis van den heer.

De verandering van werkwoorden in naamwoorden geschiedt

veelal door herhaling der eerste letter met gelijktijdige veran-

dering der klinkers, b.v. lolahi , verzoek van laU , vragen;
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eling van moté

,

idjé , verhalen.

Dit volgt onmiddellijk op het naamwoord, waartoe het be-

hoort. De vergelijkende trap vormt men door bijvoeging van

lébé of foloi , het eerste vóór , het tweede achter het adjeclimm

Het pronomen is het voornaamste rededeel, (

haar eigenaardig karakter verleent.

Peonomen peksonale.

A. Singularis,

I P. ngori to ngori to

fangaré to fadjaro to

tb tb

II P. ngana «o ngana nb

III P.

B. Pluralis.

I P.

ngomi mi ngomi mi

fangaré ngomi mi fadjaro ngomi )

II P. ngoni

III P. ana
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De gecursiveerde zijn pronominaalvorinen , die in verbinding

met een werkwoord gebruikt worden en die tevens dienen tot

aanduiding van wederkeerige vormen.

Pbonomen possessivtjm.

Dit staat onmiddellijk voor het naamwoord en komt veel

met het vorige.

A. Singularis,

mascul. femin.

I P. ngori (ri) ngori (ri)

fangaré fadjaro

II P. ngana ni ngana ni

in P. oena gé i mina gé mi

I P. ngomi ma ngomi ma

ngomi ngomi

II F. ngoni nia ngoni nia

III P. ana gé nga ana gé nga

nga liga

Van de andere pronomina is het demonstratimm: enané,

deze, dit en ènagé, die, dat; het interrogativum: »aj/«voor

personen en togah voor levenlooze voorwerpen en dieren ; terwijl

het pronomen relatimim zelden wordt uitgedrukt.

Verbum.

De werkwoordsvorm berust op de verbinding van het per-

soonlijk voornaamwoord met het stamwoord.
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Van de tijden wordt de verleden tijd gevormd door maneah
of maraha, de geheel verleden tijd door pasa maroeah, en do

onbestemd toekomende tijd door domaha; al deze woorden staan

achter het werkwoord.

In de gebiedende wijs bezigt men partikels als no en a»,en
voor de verbiedende wijs het woordje afah of riafah.

Ter verkrijging van den actieven vorm plaatst men m.a voor

het stamwoord. Een bepaald passimm bestaat niet, tenzij bij

causatieve werkwoorden door voorvoeging van i, dat evenwel

niet geheel zeker is.

Een transitieve vorm is niet bekend, wel een causatieve, ge-

vormd met behulp van si als voorvoegsel; in vele gevallen

verandert daarbij de aanvangsoonsonant , b.v. kodiko wordt si-

godiho
, wosa wordt singosa, tégo wordt sidégo, jiané wordt

sibané, enz. Begint het woord met een vokaal, dan wordt wel-

luidendheidshalve een letter tussohengevoegd , b.v. oeni wordt
sitüoeni, isé wordt sigisé, oetji wordt sigoetji, enz. Het reci-

procum wordt gevormd door voorvoeging van makoe. Als par-

tikels voor plaatsbestemming bezigt men kané en kagé en tot

aanduiding der richting ië en taraJi , isa en hokè.

Telwoorden.

a. ngamodi romdidi

mgé raangé

i raha

6. ngBmotoha romotoha

6. ngaroera rara

10.

11. nganjagimoi si amoi njagimoi s

njagimoi



13. uganjagimoi si ngamodi njagimoi si romdidi

] 3. nganjagimoi si ngaroekangé njagimoi si raangé

20. nganjagiromdidi njagiromdidi

21. nganjagiromdidi si amoi njagiromdidi s

30. 1

40. nganj

50. ng!

60. ngi

70. ng[

90. n

100.

200. ngaratoeromdidi ratoeromdidi

1000. ngatjalamoi tjalamoi

3000. ngatjalaromdidi tjalaromdidi

10000. ngatjalanjagimoi tjalanjagimoi

Deze worden aehter de naamwoorden geplaatst. Bij een op-

gegeven hoeveelheid van sommige voorwerpen bezigt meu andere

woorden ter verduidelijking; zoo voor huizen: hoetoe, voor

boomen: hale , voor vruchten sofl^ enz.

De ordinalia verschillen niet van de gewone telwoorden; de

vermenigvuldigende worden gevormd door walo, maal; tot de

ï behooxen dofoe

Ande

van tijd zijn: heden,
s ochtends, Ihfh nitah; 's n£

vonds, shfoetoe of wangé lohi;

foetoe honorah. Bijwoorden van plaats zijn

daar, hagé; waarheen, kasaha; beneden- of z

taralt; boven- of noordwaarts, ie.

Bijwoorden van hoedanigheid zijn; niet, oew

malh, hangoe; nog, adi; nog niet, Iiangoe mod^

Onder de voorzetsels zijn de meest gebruikelijke

Van de voegwoorden bestaan vele

foetoe ; d e ddag
dder
hie:
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mara, simarah, silom, sb , sarta; voor maar: mai^ iatapi,

doegah-doegah \ voor want: karana , sahahoe , enz. ; o f is bolo.

De voornaamste tusschenwerpsels zijn O , Hé en 8io!

Voor meerdere bijzonderheden wordt verwezen naar de woor-

denlijst, waarin de juiste beteelcenis oolc door voorbeelden is

toegelicht, zoodat het overbodig werd geacht die hier te her-

halen.

III. De aardbeving van 1840.

Veehaal van ]

Tijdens de heer Vorst, de Sultan, de kroon van het rijlc,

het hoofd van den godsdienst, Iskandab, de gezegende, Sah
PoETRA ') MonAMAD DjAiN en zijn vader , de geëerde en aan-

zienlijke Heer üibk Peedeeik Hbrmanus Helbaoh =) , Resident

van Ternate, het bestuur voerden, gebeurde het, dat de Al-

machtige een onheil deed nederkomen, bestaande in een hevige

aardbeving op den berg Ternate , waarvan het verhaal opvolgend

wordt uiteengezet in het geschrift hieronder.

Te weten, m het ja ir 1355 A H ') op het emde van het

jaar Dal, m de maand Doelhadji, den 10™ nacht der mian,
op een Dondeidigavond om lü uui , begon de taidbevmg met

1) De spelling
J^yj

wmjt \ ii nu i dei !> el ikend iini i^ tjcli xlj^emeen

m gebiuil

^J Bjj ptiedm^ yin een i ie iw be&tumstooid woilen dienb voomiraen e

\nigd en gewionlijk ^ luit op idre 'ïen en -vin het liootl vin bne^en ^l etie

ven het bezigen lei e il ele a o rl ttei s vilt imi dei in den sma tk

3) De Chiifetelijke jaiitdlin^ vvnlt m mlands lie „eschiiften iiocit gevolgd

men kent laiiou liet 1 tpende jai til en de nimer dei maanden wel maai

kan ei met heel vlu'' mede teietht De mol amediansche tijdiekeningife tiouwen&

liiei evenmin ilb elder m den Indi lien Aicliipel tit liet volk algemeen dioi

gediongen De dU Diell lip di"i A H lont veieennet len 14»Febuuu
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een aanhoudend schomraelendo beweging, die enkele oogen-

blikken ophield om dan op nieuw aan te vangen, niaar niet

lievig was ; bovendien regende het dien nacht , was het pikdonker

en woei een sterke wind, maar hier in de negorij viel een

stofregen en in de Christen- en Chineesche wijken en aan de

achterzijde van den berg regende het zeer hard en stroomde

het water naar beneden; zelfs ontstond er stortvloed in de

brangka ') Togorara : de aardschudding duurde voort en binnen

de stad sliep niemand.

Om 1 urn' gaf de Vorst bevel aan den Kali van Bangsa

(met name) Ilham om de jmaffi's, chatiWa en modin'i. te ge-

lasten, zich allen in de moskee te verzamelen en daar te gaan

bidden. Op dien tijd liet de Kommandant , de Heer Le Bron ')

in hel fort Oranje eenmaal het kanon afschieten. De Vort zond

een oppasser naar beneden om te vragen (wat er te doen was)

aan de soldaten, die aan de poort van het fort de wacht

Melden: zij zeiden, dat de Koiamandant liet schieten om de

menschen te doen weten, dat zij niet zouden gaan slapen;

want het was gebeurd te Ambon , dat bij een hevige aardschud-

ding voor de tweede maal alle steeneu huizen instortten en op

de bewoners vallende, zeer velen gedood werden.

Om 3 uor begon het schudden heviger te worden, tot drie-

maal toe met een gedruisch als van een storm, maar heel erg

was het niet. Hierna ging de schudding over in een zachte

schommeling en het loeien als van storm hield niet op. Omtrent

5 uur, bij het aanbreken van den dag, op den tijd van het

morgengebed, waren de Igbé'a biddende in de moskee en droeg

een echte Arabier van Mekkah ,
genaamd Mohamad Satd

,
zoon

1) Btnngktt of hmartgru is een woo.d, ^^aalmcd6 m het Maleisch de. Mo-

luliLen bloten giaohten, mtgelioogde baken en iTOjnen worden aaegedmd

Volgenb enkelen 1-. het Yin Poi tae,eesrhoii iit Strainschen oorepiong In hot

Tomatiansch zegt men d-iaivoui 7ifjoea>

2) De kapitein Li. Beon de VlxKlA w toen mihtane komiuandant toi

hoofdihits
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van Ahmado_elwami AlmaktE Assalah") het gebed voor teiwiil
lnj daarbij tet hoofdstuk van den Koran

,
genaamd Alma Tandiil

las; de buigingen waren nog niet afgeloopen en liij was no^r in
staande lioudmg, toen een zeer lienge schok volgde en de grond zich
bewoog, alsof iemand dien op en neer deed gaan ; en op den top van
den berg werd een knal gehoord als van donder. De menschen
aan deze zijde van den berg dachten dat het lava was, die
naar beneden stroomde, maar dit was niet zoo- wel was er
awdstorting in den berg en rolden steenen naar beneden. Deme% waren aan het bidden en hadden de mlam gegeven
toen^ er nog een schok kwam die even hevig was. De imuiii^
ohatiWs en modin's in de moskee sprongen verschrikt op en
vlogen allen door de achterdeur naar buiten: enkelen gingen
weder naar binnen om hun gebed ten einde te brengen an-
deren deden dit niet. Alleen de Seo/j van Mekkah en de /«„-
bekretaris Hadji Abdoklkaib gingen niet naar buiten- zij
kwamen eerst later buiten; de JCali van Bangsa was toen niet
wel en met mede biddende in de moskee. Nadat het 5 uur
geslagen had. gelastte de Sultan den Schrijver Haja naar den
Resident te gaan en te vragen een vrouw te halen uit de
kampong Mangkasar. genaamd Boentoe, omdat zij overspel ge-
pleegd had met haar eigen schoonvader, een zoon van den
Sultan van Palembang'). genaamd Peiboï Djain Dien ge-
heelen dag tot des avonds stuuiden de Resident en de Sultan
herhaaldelijk peisonen naai boven en naai beneden, om elkaar
zondei ophouden van aUes wat gebeurde bericht te geven
loen de Schnjver Abdoel TUja over Bounioe gmg berichten,

P
B.1 de .rhlijtwijzo de, u,t liet A.-<,ta,oh afkom.tioe namen is de plaatselijke

uit^jn iik behouden ^ "

2) Tn de„ tek.t ,taat /.,«„„ P„,„„t„„j , ,„/„ „„„„„ ^u moeteigen-

'Vl ,1 "'°'
r-"' *"""''"''' ^'«'Jl^'»-»" 'loen zKh leel ,o„i n, de spreektaal.

Voo, elkP ,a,dbe„„s moet een ,eden he.ta.n en o„ge„o,Iucfdelieldesbetl-ek.
ku.jen spelen daaibij een mente ,ol doy, de bchuldim ^
meende de voibt de (k

1 rtefldc

^eiwijdeien, — een f=;eToelpn dat eik g
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zooals gezegd is, was liet over zessen en zond de Sultan van
Palembang twee zijnei zoons naai boven om bij den Sultan
hun opwachting te maken, maai, daar zij geen vergunning
gevraagd hadden aan den Resident, ontving de Sultan hen
niet en liet hun zef^gen benedenwaarts te gaan om verlof te

vragen; eenmaal beneden zi]nde, gingen zij niet weder naar
boven.

Op datzelfde urn leed de Koiuiumdant van het fort te paard
naar boven tot lan de groote pooit en vroeg: »Waar is de
»Siiltan?" De oihcieien dei vracht zeiden: »Boven in het paleis."

Daarop ging hij nau de oppassei spoort, gaf eenigen last aan
de lijfwacht en keerde teiUt, niai beneden.

Tezelfder tijd om 6 uui had de Sultan gelast den Seoli van
Mekkah en den Jraasi-faekretaiis te laten roepen: zij kwamen
in het palcis, mui de Sultnn betond zich daarin niet meer;
al wat levende ziel heette was naai buiten gegaan en op hot

Jilein vóór hot paleis aan de zeezijde in huizen op palen ge-

trokken '). Hij gaf betdegiften en dioeg de ChaliU'& van Bangsa,

Tobi en Ali den Immi van Takome Abuoei Aman den Cla
t b) Djoei tochs H idji Abdoli 1 atua on den C/ tibi \ an \Ioi loe

SiDiK op om met hun vijven te gaan oifeien op de heilige

gi ven en offcrpUatben der Sultans

Daaienboven laeeg op dien dag ttn 7 uie de bult n be
richt dat een Tidoices van Maiiekoe zijn eigen kind beslapen

had eu zich te fjbona ophield") De Sultan gelastte toen den
Schiijvei Abdoei Ha ia hieivtn aan den Resident te gaan
kennis fjCven wa im deze den Sultan opdroeg hem z

IJHotjalasTi de ^r, tleeltlooge meei li ee mee 11 Ie

n y eu e viu laa de ig&t \uo no^oljke o ^ 1 U en i j b I o

op p Ie 1 ïiat 1 ]1 veel ge inger

2) De oudeidauen v den '3 Itan ai Tdo e -worden oo dei Sult"

Te nate ateed door tusscl enk t -v^i den Ees Jent oi geroepen en e

o i^ekeerd Daa den Bes dent He Anti d e p aatjes e moedel jk

Te velen zoo 1 et h j de S 1 a i zeil aa 1 a deler iaa t ch Tol

[t Sultanaat behoo t
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mogelijk uit Zijn naam te laten halen. Be Sultan gelastte den
Schrijver Abdoel Mothalib en den Sardjeü Hajoeh met twee
politieoppassers hen te gaan opvatten, maar men vond hen
niet: zij waren al gevlucht.

Om 7 uur werden ook alle denkbare prauwen, groote en
kleme, roTéhé\ en po.hata\, in zee geduwd') en zoowel be-
neden te Toboko en Kota-Baroe als noordwaarts tot aanToloko
waren enkelen nog vastgebonden aan de staken en anderen al
aan het scheppen. Op zee zag het er uit, ahof stukken hout
ronddreven % Al die mensch heetten en hier op den berg
woonden waren zeer bevreesd en verbijsterd : zij waren hun
denkvermogen kwijt, omdat ma iets nog nooit gezien was en
eenigen met pakken goed, anderen gekleed en anderen zelfs
zonder baadje vluchtten en liepen tegen elkaar in heen en weer
door de negorij

:
maar al de geloovigen waren niet ontsteld

Ure verbijstering van enkelen maakte ons bevi-eesd en wii lach-
ten, daar velen geen prauwen hadden en zich op allerhande
wijzen aanstelden; — ik zal hierover echter kort zijn. Van de
Chineezen liepen kinderen, vrouwen en meisjes, meer dan 100m getal, naar boven en gingen in een jonl van den Kapitein-
Laoet PoETEA Mohamad Daoed, die nog op het droge stond:
enkelen zaten er nevens (beneden): .ij Heten die voortduwen.
Jin eenige Cluneezen, naar gissing meer dan 60, gingen ineen
roréU: - de zee was daar meer dan een elleboogslengte diep-
ZIJ gi-epen de pagaaien en schepten voort: anderen die aan
den wal waren, ziende dat die prauw niet zonk, liepen zee-
waarts en klommen er om het hardst in: toen zij er in waren
pagaaiden zij dadelijk voort, maar de prauw raakte vast zoo-
dat zij niet weg konden.

In het Makasaarsche kamp was een zekere Baw, die zijn
lamilieleden met andere lieden in een roréU '

m; hij

1) De gewone ligiilaats Tan pranwen is op het droge aan het strand
2) Eigenlijk staat er «wij zagen", hetgeen wat al te stijf is, omdat de

fialer elders niet sprekend optreedt.
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had een sabel in de hand en stond niet toe, dat de eigenaar

van die prauw er bij kwam. Toen was er iemand van goede

afkomst, zekere üawo Djoöe, die den eigenaar van de prauw

hielp : hij greep een der vlerken en Hchtte die op , waarna zij

zonk , daar het water zoo diep was , dat het tot aan zijn middel

kwam. Al die mensch heetten in deze negorij gingen in prauwen

,

uitgezonderd enkelen, die zich nog op het strand bevonden.

De Sultan gelastte de Bobato\ naar zee te gaan om de menschen

tegen te houden, maar zij luistoïden niet naar hen. Eenigen

antwoordden: «JulHe macht, Soiato\, heeft nu uitgediend,

«komt maar niet dicht bij ons." Hooger op te Hikoe hadden

mannen en vrouwen, groeten en kleinen, toen het nog geen

5 uur was, prauwen in zee geduwd en waren al eerder ge-

vlucht; zoodat, toen om 5 uur de Bobato\ last kregen naar

boven te gaan, niemand werd aangetroffen. Niettemin waren

enkele hooiden en van de gewone lieden diegenen, welke als

soldaat dienst deden , nog niet gevlucht en de Luitenant D.101;-

MATi uit de kampong Ngofaöedoe, die bij het aanbreken van

den dag zijn opwachting maakte, ki-eeg van den Sultau last

spoedig naar boven te gaan en de overgebleven menschen tegen

te houden, en niet te vergunnen dat zij weg liepen: hij ging

er op uit en liep zelf weg.

Om 7 uur, nadat alles was gebeurd als vermeld is, werd

van heneden het bericht boven gebracht, dat de kampong

Falah-Djawa was weggezonken: de lieden werden daarop nog

banger, maar het was een onwaar bericht. Om 8 uur maakte

de Sultan van Palembang met zijn kinderen en gevolg, naar

gissing meer dan 20 personen, de ronde, door de straat aan

de zeezijde naar boven en vervolgens landwaarts : aan de groote

poort gekomen, werd teruggekeerd naar beneden').

De Kali droeg den Imam van Takomé op den Sultan te

vragen , dat , als het geoorloofd was , de raad werd gegeven met

4) Tusschen de opvolgande bericliten bestaat dikwerf "v

hier schiiaen die achter elkaar opgeschreven.

inig verband: moals
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spoed uit de negorij ter verhuizen, maar de Sultan wilde dit

niet doen en gaf last den Sjogoegoe , den Kapitein- Ziaoe^, de

Hoehoemi en alle Bolato's te roepen , waarop hij tot hen sprak

;

»0p dit oogenblik aljt gijlieden, voornamen en Buhaida, in

jjtwi^ifel, of gij zult weggaan of blijven, omdat de negorij een

»auder aanzien heeft gekregen; maar ik Sultan met vrouw en

«kinderen blijf in het paleis tot wij doodgaan en verhuis niet".

Hierna antwoordden de hoofden : »Wij , voornamen en Bohatos

»kunuen van den Vorst niet scheiden, wat ons dan ook over-

»kome, hetzij goed of kwaad: hoe zouden wij ons van u, o

»Vor3t, kunnen verwijderen!" Zij kregen den last op te staan

en gingen naar de groote poort. Degenen, die in de groote

poort waren opgesloten wegens wanbedrijven, werden uit de

Op dit oogenblik verzocht ') de Resident den Sultan er aan

te denken een prauw in gereedheid te houden , mfuir de Sultan

vroeg om nog wat te wachten , want dat anders de menschen

nog meer bevreesd en ontstellen zouden en deze negorij verla-

ten , en dat Tidore hen spoedig zou opnemen zoowel op zee als

aan land. Toen de Eesident dit vroeg , lieten eenige heeren een

der wachtlieden naar boven gaan om te kijken, of de Sultan

ook in de prauw ging en de Resident bleef in de loods van

zijn roemiai : Mevrouw en de kinderen gingen in dat vaartuig,

dat op zee bleef drijven, maar vastgebonden aan een staak op

de reede.

De Kommandant liet een kanon laden in het fort Oranje

en gaf last , als een schip , brik of prauwen uit de Ghiisten-, Chi-

neesche en Makasaarsche wijken weggingen, er op te schieten

en beval alle officieren en soldaten, dat zij zouden zien of de

Sultan verti'ok en eerst dan mochten weggaan. Niettegenstaande

dit strenge bevel slaagde de Fiskaal, Mijnheer HbnduikOtto,

i) En hier èn ook

Sulta.n een last of bei

nige last een beleefd yei

Il den Resident kreeg: in -werkelijkheid is zoodi

gelijk dit door de eticLuette wordt gevorderd,
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er in met vrouw en kinderen naar Tidore te vluchten, waar

zij bleven in do kampong Room , terwijl de Kapitein der burgers

,

Mijnheer Düivenbode, en Mijnheer Williimb vluchtten in een

prauw naar het strand te Pasilamo,

Na 8 uur was alles wat steenen huis heette ingestort, maar
in Ternate zelf waren geen erge ongelukken voorgevallen: en-

kele huizen waren beschadigd, andere vertoonden slechts

spleten , zooals het fort Oranje , de moskee te Ternate , het

balkon van het paleis, het fort te Toloko en het fort te ICajoe-

mérah; ook de groote poort en do steenen wal bij Kaap Boe-

loeloe waren gehavend, maar niet erg; alleen de zijpoort van

het fort Oranje aan de noordzijde was voor een gedeelte inge-

stort, ongeveer over een lengte van ruim 4 vademen en boven-

dien was de hoek van het paleis dicht benedenwaarts aan

de zeezijde gespleten, maar niet veel, naar boven en bene-

den ongeveer iets meer dan een vadem; in de Christen,

Chineesche en Makasaarsche wijken waren alle huizen be-

schadigd, vele ingevallen en enkele met den grond gelijk

Als op dien dag de Almachtige dat onheil niet had uitge-

stort, te weten over den berg van Ternate, dan zon de feeste-

lijke stemming ten top zijn gestegen, Wimt de feestdag Sadji

viel op een Vrijdag en de staatsie van den Sultan, de oppas-

sers en muzikanten, droegen meer sieraden dan gewoonlijk

en zelfs zilveren kwasten, Bovendien wilde de Kommandant het

bataljon naar boven laten gaan om op het groote plein vóór

het Sultanserf te exerceeren en te schieten. Ook had de Sultan

het Sadji- en Vrijdaggebed op dien dag geheel geregeld met
alle mogelijke staatsie en na afloop van het gebed zouden de

muzikanten rondgaan even als op nieuwjaar en muziekuitvoe-

ringen geven bij de woningen der voornamen en hunne kinde-

ren en betrekkingen ; en 's namiddags om 5 uur zouden do-

dengo , Ugo-Ugo en dadangm plaats hebben en dit viel samen
met het Chineesche nieuwjaar. Maar daar de wil van God dit

onheil deed nederdalen, zoo kwam er van al die vermakelijk-
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hetlen niets xUeen werd dê trom geslagen des ivunds om b

uur en den volgenden ochtend om 5 nni')

De plaat'-elijk gebimkelljke , opvol,jende gebeden op een

feestdag hadden evenmm plaits,, en dat de voornamen en hn

bato's den Sultan plechtstatig afhaalden om te gaan bidden

,

gebeurde ook met de liefdegiltui wcidtn echtei ingezameld,

want de IgbL s ^an de laM/im te Hikoe kwamen byeen m do

groote moskee en haalden ze te zamen op onder het uitspieken

van den takb r gm^en zij van beneden uit d^ mu^-kee niai boven

en bieren stian bi| de oppisseispooit üe Sadulin Kndaht en

een Sardjéh kiegeu last de girten rerdei te biengen zij gingen

uit de kleine poort aan de landzijde en brachten die naar de

zeezijde bij de oppasserspoort: düar namen de Igbé's. ze over,

maar zonder dat er een zonnescherm boven werd gehouden

:

ook werden die giften niet begeleid door de groote kompagnie

of de troep.

Het Hadp- en Vrijdaggebed hadden op dien dag in de

moskee niet plaats. De Sultan gaf last matten uit te spreiden

op het voorplein, vlak aan het strand, bij Kaap Matiti. De

8ech van Mekkah droeg het gebed voor en de Cfmtibi van

Bangsa, Alt, las de preek: toen de aardsehudding kwam,

stonden zij nog te bidden en kregen een gevoel alsof hun

lichaam op zij helde, maar door de hulp van den Almachtige

was er bij het lezen van het gebed bij zonsondergang in de

letters goen verschil: de preek bij het Vrijdaggebed werd door

den Chatibi van Moti, M.a.ksoed, aangevangen en boven in de

langgar te Hikoe was het de Imam van Ngofaoedoe, met name

Lab*, die het HddjigeheA inleidde. Toen de aardbeving hen

gedurende het bidden overviel, vluchtten de maamoemam's,

chattM'a, 'modin's, saraaa en niarinjo'a allen achteruit: na den

afloop terugkeerende , vonden eenigen den Imam nog staan,

maar anderen troffen hem niet meer aan.

11 In imolgins "n hrffci-™ ^^ l«t tiini/jBu plwts, heelt ^uidt l,i] het
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Op dien dag was de Sultan door de hulp van den Almachtigo

vast in den geloove en zat stil neder: ware dit niet het goval

geweest en de Sultan uit liet paleis of over tet groote plein

aeewaarts gegaan , dan zouden zeker alle Mohamedanen ,
Clms-

tenen en Chineezen ïematc verlaten hebben en alleen de ge-

loovigen in de negorij zijn achtergebleven, daar toch een groote

als de Xali van Bangsa, Ii.uam, naar Sidangoli vluchtte; en

van hen , die oen ambt bekleedden en ondergeschikt waren aan

den Vorst, of beneden zijn stoel plaats namen, en zeer op zijn

genegenheid en liefde vertrouwden, was het alleen de Djoer-

toelis Kamaji van Takomé, die naar Halmahera vluchtte. Vaders

en zoons, kinderen en linnnc moeders, mannen en vrouwen

dachten toen niet meer aan den ondorlingen band: men kwam

te weten, dat de schrijver Kamah gevlucht was met achterla-

ting van zijn moeder en eigen broers en zusters ;
de ChatiU

van Ngofaoedoe, Djaronga, nam ze mede en deed hen ineen

andere prauw gaan; toen zijn eigen vader, de Imam van Ta-

komé, Abdoel Aman, hem riep en zeide af te komen, ant-

woordde hij: »Zijt gijlieden beu van het leven, ik ben het

»nog niet

,

' al word ik later geboeid." De Soséba AnjAHARi

vluchtte on liet zijn vader, den luitenant van de Soah-Sangadji

,

genaamd Batai,' achter; en bovendien een goudsmid van Ta-

kofi. genaamd Bapob, vluchtte en ging in een andere prauw

als zijn vrouw; en een Sardjéti van de Soah-Ngofangaré liep

met negen makkers naar zee en zij duwden een prahoe-bangkoe

van den Sultan, wa/ai'in zeven roeicrsplaatsen , weg tot die naar

zee dreef; — hetgeen alles uit angst geschiedde. En boven te

Hikoe gingen vrouwen en kleine kinderen zonder hun mannen

ten getale vau SO zielen ruim , in een prahoe-tjakalang van den

ChatiU van Takomé, met name Atikoe, welke prauw roeiers-

plaatsen voor 9 menschen had, en zijn nicht, een meisje, ge-

naamd Kahimah, hield het roer, terwijl vele vrouwen schepten

tot Sidangoli toe. Toen de aardbeving plaats had en de schoui-

melingen volgden, gïeep de Ohatibi üjaioah Amil den ïmmn

van Moti Ismaei, en gaf een gil , daar de schok zeer erg was;
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en bovendien werd gezien, dat de Bjogoegoe Majoor-PrflKj'

Saptoe en de Djoertoelis Sadang , die in de groote poort zaten

,

tijdens een scliok op den grond vielen.

Bij de poort aan de zeezijde van het fort Oranje, op den

weg die van noord naar zuid loopt, waren scheuren in den

grond : tusachen het fort en de grens van Kampong Mangkasar

,

op den weg die van de landzijde zeewaarts gaat, waren scheu-

ren in den grond ; op het erf van de groote moskee dicht aan den

noordkant was de gi-ond gespleten en op den weg van het paleis

landwaarts bij de kleine poort achter het kantoor der oppassers

was de bodem gescheurd. Hetzelfde was het geval in de Soah-

Limatahoe op den grooten weg, die naar boven en beneden

gaat, maar binnen de negorij zelve niet; en in de tuinen en

op den bergrug waren overal in de rondte eveneens scheuren

:

maar de ra,nden waren niet ver van elkaar, eenigen zoo groot

dat de vingers er in konden gestoken worden , anderen grooter

op het gevoel, en van deze hadden enkelen een diepte van

iets meer dan een elleboogslengte , anderen van ruim een vadem

.

terwijl sommigen nog dieper waren,

Bovendien werd over tienen gelast den /mam-Sekretaris en

den Imam van Bangsa, Said, te roepen, die door de kleine

poort aan de landzijde in het paleis kwamen; de Sultan gaf

hun den last rond te gaan om de salawati te lezen ; te begin-

nen aan de oppasserspoort naar beneden, zich c

te wenden langs de grens van Ternate en het ]

kamp en te eindigen met naar de oppasserspoort terug te

keeren. Toen werd bevonden, dat enkele /eSe's hen niet volg-

den ; maar de OliatiU van Bangsa en die van Moti, Maksoedoe
,

die van Tarangarah Mahadoem Samoedin Abdoel ICarim en

de Bjoertoelis Djamoel Dabas werden op dien rondgang door

de hulp van den Almachtige bij de aardbeving niet getroffen.

Toen gaf de Resident bevel aan de vrouwen en kinderen te

vergunnen in de piauwen te gaan: de Sultan vond dit goed

en liet de pmhoe-hanglcoe en de roembai te water brengen, en

droeg aan de hobato^^ op alom te gelasten, dat die in de
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prauwen waren vooreerst volstrekt niet mochten pagaaien, maar
wachten tot zij zagen, dat de Sultan met de voornamen en
bolato% naar zee ging en in de praiiw klom, om dan eerst
de staken uit den grond te trekken.

Om 5 uur bracht de Resident met Mijnheer Ladrens boven
een vrieudschapsbezoek aan den Sultan- de Sultan vroeg naar
BoENioE

, waarop de Resident zeide : »Spreek nu niet over haar
»of over wie ook!" De Sultan verzocht evenwel haar af te

geven, maar (kreeg ten antwoord): »Ik zal haar laten halen
»en in het fort Oranje aanhouden en haar morgen ochtend eerst

«naar boven doen brengen." De Sultan had hiertegen bezwaar
en verzocht haar uit te leveren, om haar naar Kaoe te verban-
nen, hetgeen de Resident goedvond, zeggende, (dat zou ge-
schieden) overeenkomstig het verlangen van den Sultan. Na
nog wat gepraat te hebbeu , vroeg de Resident om terug te
keeren.

Dienzelfden Vrijdagavond om 7 uur liet de Resident Bobnioi
door een sergeant, een korporaal en twee soldaten van de Ma-
kasaren') naar boven naar de groote poort brengen: daarna
kreeg zij een schriftelijk bewijs en den last om zeewaarts in
de prauw te gaan met haar dochtertje en dien avond nog Do-
dinga te bereiken, verder noordwaarts naar Kaoe en aldaar in
de negorij te verblijven en volstrekt niet buiten de monding
der rivier te komen. Toen Boenioe met haar kind zeewaarts
naar Kaap Boeloeloe gebracht werd en men haar in de prauw
wilde zetten, waren beiden zeer beangst en dachten, dat men
haar in zee zoude laten zinken, waarom zij schreeuwden. Velen,
die in de vastgelegde prauwen zaten, hoorden het gegil van
moeder en dochter en dachten, dat aan den wal hetzelfde (nl.

een aardschudding) als vroeger plaats had. Zij riepen hun
makkers, die aan wal waren om spoedig in de prauwen te

gaan; degenen, die aan land waren, ijlden zeewaarts en
schreeuwden zeggende: «Wacht met in de prauwen te gaan!"

1) Alle Makasaren zijn burgers en preateeren derhalvo scliutterlijken dienst.
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Eemgen echter wilden niet langer wachten. Ook werd waarge-

nomen , dat een metselaar uit de Soelasche kampong Oloefolah '

)

,

met name Nagakah, die naar den wal was gegaan om uit zijn

huis eten voor zijn kinderen te halen, op het hooren van dat

lawaai terug naar zee liep, maar zijn vrouw en kinderen niet

meer aanti'of, daar die al weggeroeid waren.

Dien avond om S uur stuurde de Resident iemand naar bo-

ven om aan den Sultan mensohen te vragen tot matrozen voor

zijn prauw , want de Resident met mevrouw en hunne kinde-

ren wilden gaan slapen in de roembai, die op de reede ten

anker lag. Onmiddellijk gaf de Sultan 30 mensohen , allen Ter-

natanen, met een officier als hoofd om des nachts henedon de

wacht te houden , raaar niet over dag : zoovelen als er de maan-

delijkschd wacht hadden , kwamen op en kregen betaling , voor

eiken nacht de man 10 duiten.

Dien Vrijdagavond waren de kinderen en kleinkinderen des

Sultans, vrouwen en kinderen, bevreesd en sliepen aan het

strand, en de Sultane vroeg eerbiedig aan den Sultan om met

hen allen in de frahoe-langkoe en de roemhai te gaan slapen:

daarop werden vele prauwcn met roeiers in gereedheid gebracht

onder het opzicht dei bohato\ van Hikoe en Tjim; de Sultan

bleef echter in het paleis.

In dien nacht werden van af de grens waar menschen wo-

nen, van Santosa naar beneden, nog in enkele huizen personen

aangetroffen, maar niet in de woningen, van af de beek San-

tosa naar boven, behalve ééne vrouw, genaamd Djimah, in

de wijk Takofi, die haar woning niet verlaten had. Wij (d. i.

schri.jver dezes) gingen de negorij binnen en deze deed zich

voor als een verlaten oord en de prauwen aan de staken op

zee van Toboko en Kota-Bai'oe noordwaarts tot Toloko hadden

het aanzien van drijvende boomstammen; aan den wal waren

de deuren van enkele huizen gesloten en van anderen niet. De

eiland zijn enkele kampongs bewoond door
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S.iltm gaf last aan de hobalo^ en ofaderen de ronde te doen

op het erf yan elke woning. Te dier tijde hadden door de hulp

van God dieven en slechte lieden hun kunsten verloren en

allen, die vluchtten, misten hij hun terugkomst geen enkel

stuk. , .,

Gedurende de aardbeving waren, overeenkomstig het gebruik

der wereldlijke en geestelijke hoofden, de afstammelingen der

vorsten de drie soorten van mpfangaré^ en de leden dei

vorstelijke familie >) niet spoedig op de voor eiken rang-^aan-

gewe^en plaats, maar de bohalo\ van Soasio. Sangadji. Hikoe

en Tjiui met hunne vier hoofden, den Bjogoegoe ,
denlCapitem-

Laoet en twee Eoehoems, waren onafgebroken bijeen aan de

.^roote poort en gingen ook niet over de grens der riffen m
zee") Van de lehé's ontbrak er bij het Radji- en Vrijdaggebed

niet één: dit afgeloopen üijnde, waren er velen niet meer;

dien nacht sliepen enkelen in de moskee, anderen m de prau-

wen en weer anderen waren gevlucht. En die dienst hadden

in de moskee om bij de vijf waqtoe'^ te bidden, waren de

iffiOffl-Sekretaris, de Imam van Bangsa, Said, die van Moti

IsMAEi. en enkele andere ehatiM& en modinh. Van de officieren

kwamen eenigen aan de groote poort, maar anderen vvaren

gevlucht: in de groote poort hielden echter de Luitenant Fe

en de Sarijéti Djam.a.l Oedm de wacht, in de oppasserspoort

de Sardjéti Hadji; op de posten ïoloko, Boeloeloe ma-Déhé en

Bèntèng-Radja waren er geen, die hun post verlaten hadden

Van de Djoertoeüs waren er eenigen aan den mgang van het

paleis maar alleen den op Vrijdag volgenden ochtend, later

kwamen zij niet. Alleen de Djoertoetk Abdoel H.AÏa, Abdoïl

Kaeik Abdoel Momd, Abdobl Djabib en Djamoel Dabas,

,uet den Imam van Takomé Abdoet, Aman en den Ngofamati-

'lira van Kolontjoetjoe Abdoej, Kamm en het hoofd der vorste-

^de plaatsen noodeloos lierhaald worden,
1) Daal d /e titels op

ijii die liioi en diai lerko

ü) D \^ ?
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lijke afstammelingen, de kleinzoon van den Vorst, Djoöe, ver-

lieten met hun achten den Vorst niet en waren dag en nacht

aan den ingang van het paleis. Van de vorstelijke afstamme-
lingen kwamen op dien Vrijdagavond alleen de Da/io's Abdoel
Kabir, Djoebah, Babah en Abuoeli.ah aan de poort van het

palcis, maar om 13 uur gingen zij weg. De Oud-Majoor Poetra
TsMOELNADAR ging dien avond maar even naar beneden naar
zijn woning, kwam een oogenblik in het paleis en ook aan de
groote poort.

Er waren toen velen die vluchtten, maar enkele voornamen
waren zoo slim des nachts terug te komen, waardoor verklaard

wordt dat hunne namen in dit boek ") niet voorkomen en de
Kali van Bangsa Ilham , Luitenant Solo

, de Djoer/oelis Kamah,
de Chatibïs van Madoe, Lahababah en Abdoel Samadi, die

van Tjim (genaamd) Tini, de Soséba Adjauar, de modin's

DoDATi, Djépi, MoKioHiiN, Abdoel Djabar, Baksoe, Aha-
jiadi. Au, Baha, Adah en Abdoel Bastr en de Luitenant

Djoemaati Wiiren er ook; tot de Sultan den Majoor Poetra
AhaiMadi opdroeg naar wal te pagaaien en lieden te verzamelen

,

toen liepen velen weg en keerden terug van zee naar den berg
Ternate, om eerst kter zeewaarts te volgen; zoodat het duidelijk

is dat zij vluchtten en hun berg verlieten.

Toen bij die algemeene vlucht de Soséla Adjahari te Djai-

lolo kwam, vertelde hij daar: »Van Ternate weten wij niets,

«maar Toboko en Falah-Djawa zijn al verzonken ; daarop vloden

«wij herwaarts." Als zij, die familie hadden te Ternate, dit

hoorden, waren zij zeer bedroefd en weenden allen. De Djoer-
toelis Badjawahati uit de Soah-Ngofangaré , die te Djailolo

het bestuur voerde, deze tijding vernemende, ging dien Vrijdag-

avond dadelijk over zee naar Ternate: hij haalde zijn moeder
en zijn broers en zusters uit zijn woning en keerde dienzelfden

nacht terug, allen naar den vasten wal vluchtende. Velen waren

1 ) Hiermede i

geiioiiieri.

timrlijk bedoeld het boek, waaruit dit verhaal i
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toen bevreesd voor de aardbeving en brachten vluchtende zeer

zonderlinge berichten over, juist door hun angst: zoo werd

zelfs de tijding verspreid, alsof de aardbeving ook langs de

kust van Halmahera en op den berg van Makian gevoeld was

,

maar hevig is dit niet geweest. Op Tidore was de aardbeving

bijna even erg als te Ternate , want van de Tidoreezen , zoowel

aanzienlijken als hobato\, voornamen en geringen, was er niet

een die dit wilde erkennen of zeggen dat er aardbeving geweest

was'); totdat later Ternatanen en gouvernementsonderdanen,

die allen tijdens het Badjitecai aldaar vertoefden, het bericht

brachten, dat de aardbeving diiar ook was waargenomen.

Zaterdagochtend over zessen bracht de Sultan een vriend-

schapsbezoek aan den Resident, zonder staatsie, met vier op-

passers, één Sardjéti en vier Soséha en Djoertoelis; de Majoor

PoBTKA IsMOELANDAE en de /ffla??!-Sekretaris gingen mede be-

nedenwaarts en de Resident en de Sultan traden bet fort Oranje

binnen om dat op te nemen.

Den volgenden Zondag van de maand Doelhadji, den. 12™

nacht der maan , kwam de Sultan van Tidore met eenige hoof-

den en geringen over om den Resident en de Europeanen bij

hun werkzaamheden te helpen: na eenige dagen keerden allen

derwaarts terug ; de Sultan van Tidore bracht geen bezoek aan

Ternate's Srütan: hij zond zelfs niemand daarheen.

In die maand Doelhadji, den lém nacht der maan, des

Dinsdags, vroeg de Resident een Jeora-kora met menschen en

een boofd, om' een brief te brengen naar den Gouverneur te

Ambon tot kennisgeving van de aardbeving, en tevens alles te

verstrekken wat tot een kora-kora behoort benevens levensmid-

delen , tegen den gewonen prijs van / 60 koper. Toen liet

de Sultan een prauw in orde brengen en roeiers onder een

hoofd, de Ngofamanjira. van Saki, genaamd Toearo, zij ver-

trokken om dien brief over te brengen, zooals vermeld is.

1) Dat deze bewering moet gesteld worden op rekening van i

naijver tusschen Ternate en Tidore
j
Wijkt voldoende nit het Journaal
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Dienzelfden Dinsdag kwam een oorlogsschip, genaamd Nelia-

lenniaj onder liet bevel van een Overste binnen en ankerde op

de gmivernementsreede
i

en om 5 uur brachten de Resident

,met Mevrouw, de Overste en de Kommandant ') van dat oorlog-

schip een vriendschapsbezoek aan den Sultan , zonder eenig

eerbewijs; alleen de Majoor en de /i»a?«-Sekretaris waren bij

den Sultan en droegen als deze burgerkleeding. De Sultane

kwam ook buiten om Mevrouw te begroeten '). De Sultan ging

met den Majoor en den i}?;.ao!-Sekretari8 naar beneden om den

Resident en Mevrouw en de andere heeren onder aan den trap

te ontvangen, zooals gebruikelijk is: zi.j gingen naar boven,

traden vervolgens de gaanderij binnen en zetten zich dicht aan

do landzijde op stoelen; gezeten zijnde werd thee en gebak

rondgediend , — men at en dronk en praatte tot zes uur

,

toen verzocht werd terug te gian.

In die maand Doelhadji, den 17»" dag der maan, des

Vrijdags, gaf de Sultan als s&khah ƒ 50 koper aan de /eJe's

van de groote moskee en de limggar te Hikoe, om die onder

elkaar te verdeden.

Dienzelfden Vrijdagavond na 7 uur droeg de Resident aan

den 'Fiskaal, Mijnheer Otto, en den Kapitein der burgers,

Mijnheer Ddivenboue , op , zich in commissie te stellen en naar

den Sultan te gaan om kennis te geven , dat de Resident en

ale Europeanen naar Halmahera wenschten te verhuizen en

dat de Resident met groete en eerbiedsbetuiging liet vragen,

wat de Snltan hierover dacht. Ook verzochten de Resident en

alle Europeanen de hulp van den Sultan om het oorlogschip

aan te houden ») en bovendien een commissie te benoemen om

1) I)e \eikldlitip \A.\\ deze &ühnnbaie tE

miad-int m de Wooidenlijst

2) Bij een bezoek ^m lieeien alleen \e

^) Denkelijk "nd-, liet doel door het \

ddnt \in liet ouiki^-^Lliip o^el tt lillen niet te sjjoeli

medegedeelde knj\i men ten \eikeeide tooibtelling.
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een plaats voor een nederzetting te Dodinga ,
Sidangoli of

Djailolo te gaan zoeken.

De Sultan antwoordde die beide teeren zeggende: »Brengt

»Yele groeten en eerbiedsbetuigingen aan onzen vader over, dat

«zijn zoon de Sultan wel op zich neemt het oorlogBohip aan te

«houden en een commissie te benoemen om naar een plaats

»Toor een nederzetting uit te aien , maar dat hij nog niet in-

«stemt met de verplaatsing der negorij."

Diezelfde maand Doelhadji, den Si^n naolit der maan, des

Dinsdags, benoemden de Eesident met den Sultan en den

Overste een commissie van drie officieren van het oorlogschip,

den Kapitein der burgers Miinheei Ddivlnbode den ond-

doctor. Mijnheer CoLDL^BOu den Luitenant der artillerie,

Mijnheer Kbaüsis, en Mijnheci Laöbens met den Majoor

PoEïRA Ahamadi, den üoeloe z \an =ioiio Bo, en den Kjoer-

todis Sadang, om een plaat, voor een negoui te ga n zoeken

te Dodinga, Sidangoli of Djailolo na twee nachten des Don-

derdags, keerde die coii missie teiiij,

In diezelfde maand, den 2%' nacht dei miai Zaterdag-

avond na zessen, droeg de Bcsidont den commies Pams Boek-

BODwüE, en den schi-ijver Somman op een biief aan den Sultan

te brengen: in welken biief de Resident uit naam van het

Gouvernement en al de Europeanen mededeelde dat zi] vroegen

om naar Halmahcra te verhuizen

Des Maandags, den 2/™ nacht van die maan gelastte de

Sultan den /maOT-Secretaris en Djoertoelis S.adang een briefte

brengen aan den Resident, waaiiu was vermeld, dat de Sultan

en rijksgrooten en hoofden zich verontschuldigden, maar dat

zij niet ingenomen waren met het plan van den Resident en

de Europeanen om met den Sultan en de hoofden naar Hal-

mahera te verhuizen en in dien brief werd punt voor punt

Dienzelfden Maandag om 4 uur legde de Sultan een vnend-

Bchapsbezoek bij den Fiskaal af on deze vertoonde een boek,

waarin het verhaal stond van een idtbarsting, aardbeving en
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orkaan ten tijde van Sultan Zwaaedekroon
,
gedurende wiens

regeering driemaal aardbeving voorkwam, terwi_il twee land-
voogden elkaar in het bestuur afwisselden: van af "die uitbarsting
tot aan deze groote aardbeving rekende men zeventig christelijke

jaren )
Bovendien liet de Sultan des Vrijdags op een zilveren schenk-

blad een sedekal van ƒ40 -voor de gezamenlijke lehfff, naar
de groote moskee brengen.

Des Zaterdags na 4 uur brachten de Eesident en de Overste
van het oorlogschip een vriendschapsbezoek aan den Sultan,
zonder eerbewijs: de Sultan ontving hen op dezelfde wijze, als

toen zij vroeger boven kwamen; de Overste vroeg bij die' ge-
legenheid om terug te zeilen, dat de Sultan goedvond: er
werd thee gedrongen en daarna zat men wat te praten tot zes

uur, waarna zij vertrokken.

Op Zondag gelastte de Sultan den Bjoertoelk Abdobl Hair
naar den Resident te gaan om reisbelioeften voor den Overste
te brengen, namelijk; drie dozijn kippen, twee schotels chinaas-
a.ppelen, twee schotels kippeneieren , twee schotels aardappelen,
een

^

blaadje met pompelmoezen , dertig trossen jonge klappers

,

dertig manden met oesters, een paar melkkannen van hihah-
schelpen met onderstel en een pinang-Aom- welke artikelen
de Resident den Bjoertoelis Abdoel Hair opdroeg dadelijk
naar boord te brengen en aan den Overste te overhandigen.
Op dienzelfden Zondag om 9 uur gaf de Sultan last aan

den Djogoegoe Majoor-2=™»^ Saptoe, den Oud-Majoor Poetea
IsKOELANDAR en den Jwam-Seoretaris Hadji Abdoel Chaib zich
in gi'oot tenue te kleeden en zich met de' Bjoertoelis Djakobl
Dabas en Abdoel Chabir in commissie te stellen en in de
versierde roemhai , die vlag en wimpel voerde, naar beneden
te loeien en aan den Resident vergunning te vragen om naar
het oorlogschip te gaan en den dank van den Sultan aan den

1) Db Fiskaal heeft daarbij ïerlcserd gBlezeii of de Sultan Terlsoerd v
want in 1770 had er geen uitbarsting plaats: overigens doet dit er we
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Overste over te brengen. Zij roeiden naar beneden en stapten

uit bij de woning va,n den Resident, waarop de Secretaris de

groete en eerbiedsbetuiging van den Sultan aan den Resident

mededeelde en berichtte dat, betreffende het verzoek van het

lioUandseh Gouvernement om 30 menschen en 10000 droge

gaiaA-steelen en 4000 reepen katoe en 100 balken van lolaro-

hout, hiervoor niets gevraagd werd en dat evenmin betaling

noodig was van de 30 menschen . daarmede hielp de Sultan

liet Gouvernement; maar voor het eten van die lieden zou het

Gouvernement 10 duiten per dag geven.

"Wat betreft het verzoek van den Resident en de Europeanen

bij de aardbeving, om taloe, gabah, bamboe, houtwerken en

latten, stijlen en planken, zooals genoemd worden de onder-

deelen van een huis op palen, en eenige tientallen menschen

en ook bazen, daaraan hielp de Sultan om niet, behalve hun
eten; en die bij andere heeren werkten, ontvingen van die

lieoren te eten en de katoe werd als gewoonlijk betaald, maar

zij die aan het huis van den Resident arbeidden, kregen geen

betaling voor hun eten, want de Sultan had al voor 20 dagen

eten onder hen verdeeld. Daarop bedankte de Resident en werd

thee, melk en suiker buiten gebracht en dronken de Bjogoe-

goe , Majoor en Secretaris daarvan.

Om 10 aur stonden zij op, groetten den Resident en gingen

zeewaarts in de roembai; zij roeiden naar zee naar het oorlog-

schip, waar twee matrozen naar beneden kwamen om de trap

vast te houden: naar boven gaande stond een schildwacht

gereed, die het geweer presenteerde en vier soldaten met een

sergeant en een tamboer stonden in het gelid en schouderden

het geweer, maar de trom werd niet geroerd

Bil li^* opstijgen wachtten de Kapitein DrAJtsis en een Eerste

Luitenant hen op') en zij gioetten elk ui wederkeeug boven op

het dek, en de Luitenant ging mar beneden om den Overste

h.jne
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(van huraie komst) kennis te geven, waarna hij boven kwam
en hen riep en zij volgden hem benedenwaarts in de kajuit,

Ben sergeant met een sabel in de hand stond als eerbewijs

Mj de deur van het vertrek en zij traden binnen, op de ge-

bi'uikelijte wijze groetende. Daarna zeide de /ïH«w-Secretaris

,

dat de Sultan groete en eerbied zond aan den Overste en, be-

treffende hot gebeurde met den berg van Ternate, zoo onder-

wierpen de Resident uit naam van liet Gouvernement en de

Sultan niet de rijksgrooten en boiatoa en het volk allen te

zamen zich aan Godes macht: toen onverwachts de Overste

met liet schip binnenkwam, was de Sultan zeer verheugd en

vroeg om hulp en dat de Overste met alle heeren en het

oorlogschip zes dagen bleef, daarvoor betuigde de Sultan veel

dank aan den Overste en de heeren namens het HoUandsoh

Gouvernement en hunne welwillendheid zou hij Sidtan nooit

vergeten.

Daarop antwoordde de Overste, dat hij den Sultan zeer liet

bedanken en de Overste en de Kommaudant en al de officieren

waren toen in tenue gekleed en zaten wat te praten en er

werden Jianken aangebraeht en nadat het drinken was afge-

loopen, geleidden de Oveiste en de Kommandant de commissie

rond om het schip te laten zien; van het dek afdalende waren
twee veidiepmgen en m het schip bevonden zich twee rijen

met 52 kanonnen, van 80 pond beneden en 30 pond boven

en 50 lo/aii^ kimt daaina namen zij weder op stoelen plaats.

De Overste zeide, dat hij veel groeten en eerbied aan den
Sultan zond, dat de Sultan hun als commissie had opgedragen

om op het schip te komen en bovendien moeite gemaakt voor

mondbehoeften en betuigde voor alles voel dank aan den Sultan

wiens weldaden niet vergeten zullen worden. Daarop stonden

zij op en groetten den Overste, den Kommandant en alle

heeren on de Overste ging met hen mede naar boven op het

dek en zij verlieten het schip Om 12 uur.



IV, De installatie van den tegenwoordigen Sultan
van Ternate.

In het jaar Alif van de Moliamedaansche aera 1396, in de

maand Sawal, den 17™ nacht der maan, des Donderdagsavonds

na half 7 , kwam een stoomschip ?an de Nederlandsch-Tndische

Stoomvaartmaatschappij door de straat tussohen Hiri en Baboea

binnen en liet het anker vallen op de reede van het Gouver-

nement, toen om middernacht de aanzienlijke en geëerde heer

OwEN Maueits de Munniok den Luitenant Aedoel Halik

naar boven «ond naar de woning van den Prins Kapitein-Zaoe/

POETEA AjAHHAK.

Op dat tijdstip waren de Maleisohe schrijvers niet op de

plaats. De schrijver , Kapitein der Makasaren ') , had last ge-

kregen met het oorlogschip naar Nieuw-Guinea te gaan en de

schrijver Luitenant Babah om met den controleur de afkoop-

gelden voor slaven naar Soehi, Taliaboe, Tomboekoe en Bang-

gai te brengen : nog niet teruggekeerd zijnde kon de Resident

hen niet zenden en droeg daarom aan den Luitenant der Ma-

kasaren Abdobl Haijk op, om met groete en eerbiedsbetui-

ging den Prins Kapitein- £«oe< mede te deelen, dat Z. E. de

Gouverneur-Generaal en de Raad te Batavia een keuze hadden

gedaan en besloten, dat van de prinsen geen ander dan de

Prins Kapitein-£aoei! , in de plaats van zijn vader. Sultan van

Ternate zou worden. Dienzelfden nacht na het vertrek van

Luitenant Abuoel Halik, liet de Prins Kapitein-Zooe^ den

/ffl/H«-Seeretaris Abdoei, Adjiüj roepen en vertelde hem de van

den Resident ontvangen tijding.

Den daarop volgenden Vrijdag gelastte de Prins Kapitein-

haoet den /;«ffl;tó-Secretaris naar den Resident te gaan om diens
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bevelen te vernemen en naai dat bericht te vragen. Naar boven
teruggekeerd zeide deze, dat de Resident hem had medegedeeld
den Luitenant Abdoel Halik alleen gezonden te hebben om
de tijding over te brengen aan den Prins, dat het Gouverne-
ment besloten had hem tot Sultan te verheffen; maar dat er

geen plan bestond dit nu te doen, omdat de Eesident de in-

stallatie en uitreiking van het contract tegelijkertijd op denzelf-

den dag wilde doen plaats hebben en dat de Reeident had
gelast, dat de oommissie den volgenden Zaterdag beneden zou

komen om hierover te beraadslagen ').

De Prins Kapitein-Zaoe^ liet toen dadelijk den Djogoègoe
Ma,joor-P»'a»}/ BoENGAn en den Soeïeoem Smigadji Makdoem
roepen

; eerstgenoemde liet zich verontschuldigen , dat hij wegens
ziekte niet kon uitgaan, zoodat de Eoehoem Sangadji alleen

kwam en ei' werd overeengekomen om den -volgenden ochtend
te uren overeenkomstig het verlangen van den Resident met
hun drieën derwaarts te gaan

Des Zaterdags dan gingen de Pims K-ipitem-i/aoe/ , Aalmam-
Scoietans en de Hoeloem Sangadp naar beneden naai den
Resident Deze zeide »Ik zou /eei gaaine u djdelijk als Sul-

«tan mstalleeren , maar het contiact is nog niet gereed heb
»geduld tot dit klaai is, dan zal ik u eerst aanstellen en iV

.Aveizoek dus 3 mainden te wachten " De /mffw-Secretans ant-

woordde hieiop »Wij zullen uw bevel opvolgen, maar hier te

wTernate had de uitieikmg van het contiact bij de installatie

»van den oveileden Sultan ook met plaats dit geschiedde eeist

»later bij de komst van den Gouvernem van Ambon "

De Resident zeide hieiop »Keert gijhedeu teiug en gijt
«eeist na, wat ei in hot boek ovei staat ), ik zal op hetkan-
»toor ook een onderzoek laten instellen en komt dan Dmsdag
»hiei , dan zal ik een beslissing nemen

"

1) Dit 1! nl de commlsuo, dic belaU nic roet Jen
^iiken in afw iclitiufr ^an de benoeming \an een n euw

2) Hieimede woilt beleeld de kïoniek deb Sultins,

frebeuiten]st,en zijn opt;eteekend
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De coimiüssie ging daarna weder naar boven en liet dien-

zelf'den dag de SaUandar-üiatiU-Sjoertoelis Saoe roepen, die

gezamenlijk met den /wam-Secretaris het Icantoor opende en

liet boek der ceremoniën opsloeg. Zij vonden in dat boek dat,

toen de vader van den Prins Kapitein-iaotó als Sultan geïnstal-

leerd werd, eerst 15 maanden later het contract tot stand

kwam.

Zoodat op Dinsdag van de maand Sawal, den 31™ nacht

der maan, de commissie met hnn vieren, de öjfoyoeyoe Majoor

Pranu, de Kapitein-Z/aosi; , de iwasj-Seoretaris en de Koeloem

8angadji, maar omdat de Djogoec/oe nog niet mocht uitgaan

met hun drieën, bedoeld boek naar beneden brachten om met

den Resident die zaak te bespreken; de Resident had ook reeds

in zijn boek gevonden, dat tijdens den overleden Sultan het

contract eerst 15 maanden later werd uitgereikt. Hij deelde

daarop aan de commissie zijne beslissing mede, dat in de

maand Doelkaidah, den 4eii nacht der maan, des Dinsdags,

de Sultan zou geïnstalleerd worden, maar gaf bevel dat de

commissie bij brief van Maandag hem als vertegenwoordiger

van het Gouvernement daartoe het verzoek zon indienen en

gelastte tevens de rijksgrooten , kamponghootden en vorstelijke

afetammelingen bijeen te roepen en hun biervan als naar ge-

woonte kennis te geven; en voorts, zooveel als het gebruik en

de rang van den Sultan medebracht, alles in gereedheid te

brengen en ook, zoo buiten als binnen het paleis, waar iets

mocht ontbreken dat te herstellen. Bovendien droeg de Resident

den Prins Kapitein-,£aoeif op den volgenden Woensdag den

imfflSi-Secretaris naar beneden te stui-en, om het zegel en de

sleutel der vorstelijke kist in ontvangst te nemen i). De Secre-

taris herinnerde er aan, dat het ook gebruikelijk was bij de

verheffing van een Sultan een brief op te maken en naar de

negorijen te zenden, om de hoofden er mede in kennis te

,011 de vijkssieraden : de sleiitol hiervan benevens bet rijks-

overlijdeii van eeu Sultan in bewaring bij den Kesident.



236 DE TERNATAANSOHE TAAI..

stollen en op te roepen, hetgeen de Besident goed vond.

Daarop groetten de commissieleden den Resident en koerden
naar boven temg.

Terruggekeerd gingen de commissieleden naar de woning van
den Prins Kapiteiu-Zaae^ en begroetten den Djogoegoe Majoor-
Prang , die zeewaarts gesukkeld was en gaven hem bericht van
de bevelen des Residents als boven is vermeld. Hierna maak-
ten de Commissieleden een salam en riepen den Kali, den
Majoor, den Kapita-Nffofa , den Kapüa-Iüë, den Sadaha-Kie

^

den Saklandar, den GhatiU-JDjoertoeKs , — de ImanirSomolil

Abdobl Haïr was ziek geworden en ging niet uit — , en al

de opgenoemde grooteu verzamelden zich in de woning van
den Prins Kapitein-i/ffloeif. De commissie gaf hun kennis van
dat bevel van den Resident, dat over 14 dagen het Gouverne-
ment hun Sultan zou aanstellen en dat zij ieder voor zich ge-

last werden dit op dien dag mede te deelen aan hunne onder-

geschikte hoofden: de Bppegoe zon den Marinjo opdragen
het te berichten aan de iobaio's van Soah Sio, Sangadji, He-
koe en Tjim: de Xali zou den Modin opdragen het te berich-

ten aan de hnam's, en clatibi's, vaa de groote moskee en die

van Soela Takomi en van de Imiggar van Kolontjoetjoe
; de

beide Majoors zouden den Kapita-Kië gelasten het te berichten

aan den Kapita-Ngofa en den Ijmteasmt-Nfjofa en tevens de
soldaten opdragen het aan alle officieren te gaan berichten : wat
de adellijken betrof, zou de Bjogoegoé door een marinjo
aan hun eigen hoofden laten kennisgeven — Dano Abdoel
Adjidj was er toen niet en die er bericht van gaf was Dano
Mahjoeb, die zijn kinderen en broederskinderen het bericht

liet brengen bij alle adellijken; voor zooveel de prinsen aan-

ging ,
zou de Prins Kapitein-.taioe; den Sadaha-Kie gelaston met

een oppasser het bericht aan hen te doen toekomen: evenzoo

zou een oppasser het bericht bij de mséba's en djoertoelis

brengen en allen kregen last den volgenden Woensdag om 8
uur bijeen te komen in de gi'oote poort. Bovendien gaf de
Prins Kapitein-Zöoe; aan den Sadaha-Kadatoe hot bevel, dien-
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zelfden dag de Smigadji's van Fagoedoe en Waiolah met hunne

ondergeschikte hoofden te laten roepen , en toen deze verschenen

,

droeg hij hun op nienschen te doen uitkomen en dezen twee

kookplaatsen bij het paleis te laten maken en twee loodsen en

de omheiaing van het paleis in orde te laten brengen, met
behulp van allo matrozen van den schoener, meer dan 50 man
te zamen, De Luitenants-iV^o/a Aman en Alwi moesten het

toezicht houden en de Prins Kapitein-iaoe^ zorgde voor het

eten. Ook gaf deze last aan den Sadalia-Kadatoe de jongelieden

in het paleis te werk te stellen, om te witten en don vloer te

wasschen en alles schoon te maken.

Des Woensdags om 8 um- verschenen dan ook de wereldlijke

en geestelijke hoofden uit de kampongs Soah Sio, Sangadji,

Tjim en Hekoe, do prinsen en vorstelijke afstammelingen en

de drie Ngofangarffa allen aan de groote poort: de Djogoegoe

en de Soekoem gingen nog eens alles bespreken met den Prins

Kapitein-Zaoe^ en daarop met hun beiden naar boven naar de

groote poort: de luitenant der wacht plaatste de banken op

een rij en de groeten en holato% en vorstelijke afstammelingen

gingen binnen en namen plaats. De Djogoegoe Majoor-Pra?!^

stond aan het boveneinde en deelde hun allen mede ') , dat de

Resident uit naam van het Gouvernement aan de commissie

had gezegd, dat over een groote 10 dagen de installatie van

den Vorst zou plaats hebben met de gebruikelijke eerbewijzingen

en dat. zij ieder voor zich hun diensten moesten verrichten en

zooveel mogelijk luister aanbrengen, opdat alles behoorlijk

gereed kome. Hiernaar gevraagd, zeiden zij het goed verstaan

te hebben. Vervolgens vergunde hij hun heen te gaan, maar

er waren eenige hohato\ en officieren die dit iriet deden en

nog aan de groote poort achterbleven. De hoiatos kwamen
overeen, dat elke soali twee baroe-laroe zou verstrekken, om
als soldaat gesteld te worden onder het bevel van AeaKapita-
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Kië en dat de kampongs, waarvan de oppassers eu heerendienst-

plichtigen niet waren opgekomen, dit oogenblikkelijk zonden
doen: de staatsie van Hekoe en Tjim, zijnde de djodjaro itji

m

de ngongaré üji, werd aangezegd ziek gereed te maken en de
officieren spraken met elkaar af, wie uit iet bataljon bij de
oppassers zou komen : de 26 oepas garnati ald waren allen uit
de Soah Ngofangaré en werden gecommandeerd door den Kapita-
Më: de 13 oepas salaJeak waren allen uitgezochte lieden. Toen
de hobatoa en officieren dit geregeld hadden

,
gingen zij uiteen

:

de Djogop.goe en de Hoehoem gingen het bericht van deze
schikking aan den Prins Kapitein-iaoe^ brengen en keerden na
afloop daarvan eerst huiswaarts.

Toen de commissie op dien Dinsdag vergunning kreeg naar

boven terug te gaan, liet zij AenSahiandar-OhatiU-Djoertoelis

Sage roepen, om gezamenlijk met den /«aw-Secretaris 13
brieven op te stellen voor Dodinga, Kaoe, ïobelo, Galela,

Lolodah, Tolofoeo, Tobaroe, Gamkonorah, Sawoe, Djailolo'

Gaane, Marah en Kajoa: het was gewoonte, dat die te

huis door den /(KïZffl-Secretaris geschreven werden, maai'

daar hij veel te doen had vroeg hij hulp van de andere schrij-

veis. Die brief luidde als volgt; -

wNademaal de geëerde en aanzienlijke heer Owen Maubits
«DE Mdnnick, Resident vanTemate, die namens het HoUandsch
«Gouvernement het hooge bestuur voert in het Fort Oranje,
«strengen last heeft gegeven aan ons vieren commissieleden,

«Kapitein- iffloe^ Poetea Ajanhab, Sjogoegoe Majoor-iVray
«BoBN&AH, i»jaw-SeorBtaris Abdoel Adjidj en Soekuem Sm-
»gadji Makdobm, om aan u dezen brief te doen schrijven,

«zoo geven wij kennis aan u Ühatihi-Bjoertoelis Abdoel ILvdik,
»Djoertoelis Abdoel TAniB, Alféres Babah, SardjétiHtMmm.

^

«Sangadji van Sawoe Aksam, Gogoegoe van Sawoe en hoofden
«der 4 soah\ en hoofden van Talai, Palasoah, Tatjim en Ba-
«lasoean en allen die daar wonen in het district Sawoe, dat in

«deze maand Doelkaidah , den 4oii dag der maan , op Maandag,
«het Gouvernement uw Vorst zal installeeren ; en als gij dezen
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"brief gelezen hebt, moet gij Chatihi Bjoerioelis , Sardjéti 'Rh-

jjKiROE en Sangad'ji ¥an Sawoe zonder uitstel onverwijld over

»zee herwaarts te Ternate komen en meteen mede brengen de

«hoofden der 4 Soalii en volk en de hoofden van Talai.Pala-

»soah , Tatjim en Balasoean ; de Bjoerioelis en Alféres en Bogoe-

»goe van Sawoe blijven daar het bestuur voeren. Bovendien

»geven wij kennis, dat gijlieden in het district Sawoe heeren-

»dienst moet verrichten en, als staatsie voor den Vorst, oi)-

»passers en heerendienstplichtigen en 100 lieden moet bijbrengen

:

»en alles wat noodig is voor het in orde maken, dat neemt
«gij naar zee mede en hiervan mag door u volstrekt niet af-

«geweken worden."

Nog dien dag liet de Prins Kapitein- Zsoei! die 13 brieven

door den ikaw-Secretaris aan den Kesident brengen : deze drukte

er het gouvemementszegel op af en daarna bracht de Imam-
Secretaris ze weer naar boven en de Resident overhandigde dqn

i(?ja«-Secretaris de twee Sultanscachetten en het rijkszogel, om
die ter hand te stellen aan den Prins Kapitein- £aoe/: de rege-

hng omtrent het gebruik der stempels zou hij eerst ontvangen

op den dag der aanstelling.

De Resident gaf de stempels echter eerder en zeide : »Als de

«commissie een brief schrijft , of als teeken op de passen , druk
»het dan af."

Teruggekeerd liet de Prins Kapitein-iaoe^ het groote zegel

afdrukken op de 1.3 brieven, nl. het Compagniezegel rechts

en het Sidtanszegel Hnks, en de commissie roepen om de brie-

ven te verzenden. De Alféres Siha bracht de brieven naar

Makian, Kajoa en Gaüne: de Alféres MoHAMAn naar Dodinga,

Kaoe, Tobelo en Galela; de Sardjéti DjrooEN naar Djailolo,

Sawoe , Gamkonorah , Tobaroe , Tolofoeo en Lolodah : en

wat betreft de verwijderde negorijen als Soela en TaUaboe,

Banggai en Tomboekoe , die zouden eerst na afloop der installatie

en het verkenen der titels naar hier worden opgeroepen, om
als gebruikelijk hun opwachting te maken.

Toen de iïBam-Secretaris de brieven bij den Resident bracht,
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sprak kij tegelijkertijd over de uitbetaling der recognitiepen-

niiigen om, na het bericht dat het Gouvernement voornemens

was een Sultan aan te stellen ') , aan de commiasie die gelden

niet meer af te dragen maar wel aan den Prins Kapitein-iaoe^;

de Resident vond dit goed, echter nog niet over de loopende

maand; ook vroeg de Prins ICapitein-iaoe^ voorschot, dat de

Resident toestond en de /fflaw-Secretaris nam al het maande-

lijksch bedrag voor den Sultan mede en bracht het naar boven

,

waar het door den Prins Kapitein-Z«oe< in ontvangst werd ge-

nomen.

Des Woensdags na 5 uur droeg de Resident den Fiskaal,

Mijnheer Razodx Ktjhb, op de sleutels der vorstelijke kist naar

boven te brengen en aan den Prins 'Kapitem-Laoel te overhandigen.

Nadat de Resident dag en maand voor de installatie van den

Sultan had vastgesteld
,
gelastte hij de commissie terug te gaan

en een brief op te stellen en aan hem in te dienen, waarbij

verzocht werd den Vorst te installeeren met opgave van maand

en dag en tevens de titels van den Sultan aan den Resident

te doen toekomen. Zoodat in de maand Sawal, den 34e'i nacht

der maan, des Vrijdags, de commissie die titels overbracht,

luidende

;

aladalin sah.

Bij dienzelfden brief vroeg de commissie om de installatie

te doen plaats hebben op Maandag den 4oii nacht der maan

van do maand Doelkaïdah.

Den volgenden Zaterdag beantwoordde de Resident dien

brief en liet dezen door den Inlandscheu Schrijver aan den

Prins Kapitein-Z/aoe^ brengen; welk antwoord inhield, dat de

Resident het verzoek der commissie namens het Gouvernement

-1) Er was toen met lie Regeenng üecon-eeponfieerd over de vraag nf hüt

niet wenscheh]k zou zijn de Ternataansciie landen oniler rechtstreekijcli bestnar

te brengen.
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goedkeurde en daarbij tevens mededeelde, dat op dien Maan-
dag om 10 uur de wereldlijke en geestelijke hoofden met de

prinsen en adellijken en de 3 Ngofangaré'i allen met hun staatsie

in het residentiehuis moesten aanwezig zijn,

Op voormelden Dinsdag kreeg de commissie nog last de

noodige regeling te treifen voor de verheffing van den Vorst

en de Resident vroeg aan den Prins Kapitein-Zaoe^ om op

den avond der instalktïe boven in het paleis een partij te ge-

ven , hetgeen de Prins Kapitein-iBoe^ aannam : maar de landsge-

bruiken bij de troonsverbeffing , dat grooten, boiato\ en

adellijken hun opwachting maken, zouden wachten tot de

Prins Kapitein-iaoei; in overleg was getreden met de commissie.

De Secretaris werd naar beneden gezonden en naar boven

teruggekeerd besprak de Prins Kapitein-£«oe^ dienzeUden dag

met de commissie de zaak der landsgebruiken en eerbewijzen

en hoe zij dachten over het verzoek van den Resident. De
Prins Kapitein-iaorf zond toen den Aam-Secretaris om aan

den Resident te gaan berichten, dat het verzoek omtrent het

feest op den avond der installatie door hem met veel genoegen

werd aangenomen en dat hij aan den Resident verzocht de

heeren en dames uit te noodigen, dan zou hij zelf de grooten

en boU's vragen: de Resident stemde hiermede in.

In de maand Sawal, op Dinsdag den 27™ nacht der maan,
zond de Prins Kapitein-Z«oe< den 7»iOT»-Secretaris naar den
Resident, om zijn aandeel in de recognitiepenningen over 3

maanden vooruit te mogen hebben , hetgeen de Resident toestond

:

hij liet het geld aan den /«««-Secretaris afgeven om het naai

boven te brengen, die het aan den Prins Kapitein-Zaoe/ ter

hand stelde i na de installatie zou van het gewone bedrag elke

maand /330 gekort worden, tot het voorschot was afbetaald.

Diezelfde maand Doelkaïdah, den eersten nacht der maan,
des Donderdagsavonds om half 7, betrok de Prins Kapitein-

Laoet met zijn echtgenoote BoU Tjina het paleis, en zijn

oudere broeder, de Oud-Majoor, de Kapita-Ngofa DjANAi'i,de

Luitenants-iVj/o/a Aman, Mohamad Daoet en Alwi, de Kali
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Mahdobm, de SaMandar-Chami-DjoertoeUs Saoe ') en de K„h\„rMoHAMAD BIN Abbom, Rahman Albaii, benevenB de prinsen
jongere broeders en bloedverwanten van den Sultan en bn^é
manneijke en vrouwelijke bedienden gingen allen mede ende

LiLtibeiSr """'^" ^" '-' '^'^' ^^"*- «^^

Des Zondags brachten de hohato\ van Hetoe en Tjim bni,
staatsie, aankomende jongens en meisjes, en de hoofden dierWs en hunne vrouwen begeleidden die; maar zij brachten
die eerst by den Dp^oei/oe Majoor-P™;!j? en deze liet hendoor een ««nV naar boven op A^ paséba brengen. gevol..d
door de hoofden der SoaK. en hunne vrouwen^ o^Tunne
staatsie over te geven aan den Sadaka-Kié en den Sahbandar-
CUhh-D_,oertoel^. Voor dit doel had Hekoe geleverd 3 jongens
en 1 meisje en 'Jjim evenveel. Toen de Sadaha-Kë hen onder-
zochten, werd bevonden, dat er van Ngofaoedoe een meisje
was en van Laboeah een jongen, en ook van Tjim en Sikoen
van JNgofatake eUt een, zoodat er twee jongens en een meisie
ontbraken: de 8adaha-Kii en Sahhandar namen dat niet aan en
heten hen teruggaan naar den Bjogoegoe om hen voltalUg temaken en dan op de paBéha te brengen. Toen de SadaM-Mi
euSahbandar hen kregen, gaven zij hen over -e^n Am Sadala-
Kadatoe, die hen overgaf aan den broeder des Sultans in het
paleis.

In de maand Doelkaïdah. den 4=n nacht der maan, des
Maandags om 6 urn-, liet de Kapita-Kiê, X,k«M« van Toma-
golah Pe. de pijpers en tamboers gezamenlijk spelen, gaande
van de groote poort naar beneden langs den grooten weg aan
de zeekant tot aan de grens van het Makasaarsche kamp dan
landwaarts wendende tot aan den gi-ooten weg aan delandzijde

i) Deze SioE, die toen do
djoei^loelis vervulde, is iater

overleden. Ik heb dikwerf van hem
volk ontvangen.

ftmcties van sahhoMdar, chMihi i

in het begin van 18!
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naar boven gaande tot aan den duiker Santosa en vervolgens

terug naar de groote poort : de tatahoean aan de groote poort

ging met de taptoe mede als gebruikelijk is, ten einde voor-

namen , hoofden
,
grooteren en geringen , en het volk als naar

gewoonte kennis te geven van de installatie van den Sultan,

Zoodat om 7 uur de wereldlijke en geestelijke hooiden, prinsen

,

adellijken en 3 ngofangaré'^, met hun veraokillende staatsie

gereed stonden aan de groote poort en aan de poort van het

paleis, en wel aldus, dat de holatos van Soah Sio, do Smi-

gadji\ van Hekoe en Tjim en de hoofden van het volk in het

paleis en de officieren, prinsen en adellijke afstammelingen

verzameld waren aan de groote poort en de lëhé's,, imam's en

cliatili's, aan de groote moskee, de sosébas en djoerloelia aan

de oppasserspoort.

Om 8 uur voerde de Majoor Pobtea Abdoelwahag de

groote kompagnie aan van 60 soldaten , 4 hellebardiers van

Soela en 4 van Toboko: achter den irn;j«/a-/fië gingen de Luite-

nant-Adjudant Tamadi, de Liutenants ICAiars enMoHAiiAD, een

sardjéti die de vlag droeg en aan weerszijden twee sergeants,

die met hun drieën sabels hadden aan afhangende gordels:

onder hot bespelen van trom en fluit marcheerden zij naar

boven tot onder het balkon. Toen de groote kompagnie optrok,

gingen de oepas garnati ahi, 26 in getal, met 4 hellebardiers

van Soela en een pijper, en hot hoofd der tamboers de Alféres

Beshan, en de oepas garnati salaha, 13 in getal, onder het

bevel van den Luitenant-iVj'o/aw.fflffl;'!™ eerst naar binnen, zich in

het gelid plaatsende als gebruikelijk is om de groote kompagnie

eer te bewijzen. De gToote kompagnie en twee muziekanten

gingen niet mede naar beneden en wachtten het eerbewijs daar

onder het balkon af, onder het kommando van den Majoor,

die de kompagnie naar boven deed marcheeren en zelf terug-

keerde naar de gToote pooii;, om dan gezamenlijk met de voor-

namen en bohatos, naar beneden te gaan en den Sultan te

instïiUeeren, Na de voorlezing van het besliüt ging hij naar

boven terug en wachtte het kommando van eerbewijs voor den
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Vorst onder het balkon af: toen ]jij naar beneden g-ing, bleei
de Kaïnta-KU met de officieren bij het bataljon in de groote
poort om op het bataljon te passen.

Om half 10 brachten de /wffl«-8ekretaris Abdoei. Anjinj en
de Sahiandar-aimtiU-Djoertoelis Saoe de kabesamn eerst naar
beneden, voorafgegaan door de oppassers met schildpadhelmen.
iJe kabemran-m werd geleid door de kinderen der hohato\
Tan Soah Sio en den Satigadji , onder het toezicht ?an den
Mannjo-Kié Sabda en 3 lieden met zilveren trompetten en twee
staven met zilver-en knoppen, die gedragen werden door de
jongelingen uit die kampongs; daarop volgde de staatsie der
soséha\ en djoertoelis, dan de 4 hooge zonneschermen, die ge-
dragen werden door de kinderen der bobato\ van Falarah,
gekleed met een tulband zooals jongelingen dragen, een witte
kabaai om het lijf door een doek' vastgebonden— aldus werden
die naar beneden gebracht; boven teruggekeerd gingen vier
jonge soséba'i mede met de vorstelijke zonneschermen : Aepimns-
doos, het kwispedoor en de waaier werden gedragen door de Bjoer-
toehs, en het ledige rijtuig van den Vorst werd getrokken door
12 nienschen van Hekoc, geldeed iu een blauw baadje, violetten
hoofddoek en witten broek, met oepm mlaka aan weerszijden
van het rijtuig en daarachter de /»«»-Sekretaris. de Sahbandar-
CiMÜbi-Djoertoelis en de gewezen soséba's en djoertoelis, die
allen naar beneden gingen tot aan den duiker van Soah'sic
de voornamen en bobato^B, de prinsen, adellijken en ofBcieren
kwamen toen uit de groote poort en gingen naai- beneden
even ophoudende bij de gToote moskee, van waar de lëhé'i ook
meegmgen: de voornamen en hoofden gingen de poort van de
moskee voorbij. Toen de Prins Kapitein-Zaoe^ uit het paleis
kwam, droeg hij de Ideeding van Kapitein-Zaoei. De Resident
gaf terzelfdertijd acht Javaansche soldaten uit het fort en een
korporaal, om aan weerszijden van de bendi van den prins
naar beneden te gaan.

Toen de oppassers aan den ingang der Kesidentswoning
gekomen waren, gingen zij daar op een rij staan als gebruike-
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lijk; de iabesm-an schaarde zich in de galerij, dicht aan het

boYeneinde niet het front henedenwaarts ; de heeren van het

fort de burgers, Christenen, Qiineezen. Makasai'en en Ara-

bieren, de schutterij, de wacht van het garnizoen en de com-

missie van Tidore , bestaande uit den Hoefcoem van Soah bio

Abdobl Rasid en twee bobato's, twee ckatibi-djoertoelis en

twee gewone djoertoelis en een man van hun eerewaoht, ston-

den allen gereed in het residontiehuis. De Batjausche hootden

waren toen nog beneden en de Resident gaf bevel, dat ook

die commissie zou opkomen, nl. de Djogoegoe m Ngofaviaujwa

van Latah-Latah en twee prinsen in burgerkleedmg benevens

Toen de habesamn en de wereldlijke en geestebjke hoofden

,

prinsen en adellijken binnen getreden waren, vertrok de Prins

Kapitein-iifloe/ naar beneden en ging in zijn rijtmg van ai

het Sultansplein. Bij het uitstijgen ontving de Fiskaal hem

onder aan de atoep, groette, lichtte den voet op, reikte de

hand toe en ging gearmd met hem naar binnen: m de binnen-

galerij werd hij door den Resident begroet, ging zitten op een

stoel en rustte oven uit met het gezicht zeewaaris. De Resident

zat in het midden, de Kapitein- ifloe;; en Fiskaal links aan de

bovenzijde; de ICapitein-Kommandant der schutterij en deiJjo-

(/oegoe Ma]Qor-Prang Boengah, de KaU, de Majoor, de XfliJife-

Nnofa de Luitenant-i\^o/a en de commissies van Tidore en

Batjan' zaten met het gezicht naar het Zuiden: aan de rechter-

zijde van den Resident zat de Kapitein-Kommandant van het

garnizoen en de officieren en biu-gerheeren zaten met het gezicht

noordwaarts; de rijksgrooten , de SoSb^o's en adellijken stonden m

de galerij met het gezicht landwaarts, enkelen zaten op stoelen.

Na CTcn gezeten te hebben, stond de Resident op en de Prms

ICapitein-Xfloei en alle heeren volgden dit voorbeeld. De Resident

nam het woca-d:

»Ik geef op dit oogenblik kennis aan u allen ,
dat het Gou-

vernement heden een Vorst over ïernate zal aanstellen en de

i>kroon terugvalt op den Prins Kapitein-iaoeif ,
daartoe aange-
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»wezei, door wijlen den Sultan, ziin yadei-. tot heden is het
«meei- dan 3 jaren geleden, dat het Gouvernement nog o-een
«Vorst benoemde, om reden op Halmahera opatand heerschte
»door toedoen van Hasan. Thans is die geëindigd en de hoog
»aanzienlyke Heer Gouverneur-Generaal en Raden van Indië
«te tJatavia hebben mij bericht, dat zij hebben goedgevonden
»en verstaan om geen ander tot het ambt van Vorst te be-
«noemen dan den Prins Kapüebi-Laoei , die in deze hooge be-
«treMang zal optreden, omdat hij de echte oudste zoon van
Men overleden Sultan ia, zijnde de titels en namen in dat
«ambt heden vastgesteld als volgt: Soelian tadjoehnahsoellanw
»)atoeUaMihanan mridjoelmoelka aminedm hjcandm- mameroe-
»saAk wahoewa mina aladalin sak Wat betreft het sluiten eener
«nieuwe overeenkomst met het Gouvernement, die zal later
«worden uitgereikt."

Nadat de Resident dit gezegd had, stelde de Sultan zijn
handteekening en drukte hij het zegel af en de Djopoegoe,

- >

-^f«».
Majoor. Kapita-Nffofa en Luitenant-

Ngofa teekenden allen en de Vorst legde don eed af door den
Koran aan te raken; de Resident gelastte den /«Mw-Sekretaris
de kroon op het hoofd van den Sultan te plaatsen: de Prixis
Kapitein-Zffloei( deed daarna zijn hoofddoek af en de SosowoU
Nasaroedin nam dien aan op een zilveren schenkblad met een
servet toegedekt en bracht dien toen naar het paleis terug
Nadat de Prins zijn hoofddoek had afgelegd, namen de Kali
en i-Mw-Sekretaris de kroon op en zetten die den Vorst met
diepe groete en eerbiedsbetuiging op, ouder het lossen van 13
schoten uit het fort Oranje en hingen den Vorst den gouden
keten om. Daarna wenschte de Resident den Sultan geluk en
deze bedankte den Resident in naam van het Gouvernement:
daa,ma feliciteerden de mihtaire en biirgerheeren allen den
Sultan en de wereldlijke en geestelijke hoofden, de 3 Npofan-
iare"%, de prinsen en adellijken maakten allen oen eerbiedsbe-
tuiging: vervolgens deden dit de commissies van Tidore en
Batjan en ging ieder weer zitten. De Jwöw-Sebetaris gaf een
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teeken aan den Resident en nu lazen de Lghé Ahgrah en de

Kali MoHAMADOEM het gebed en, nadat zij de handen over

het gelaat hadden gestreken , brachten de oppassers een knaapje

buiten , waarop een zilveren piiiaiuj-ihos , en plaatsten dat vóór

den stoel van den Sultan: daarna brachten zij nog een zilveren

kom mot water bij den Sultan eu ook thee en allerlei gebak,

en de Resident en de Sultan en alle heeren dronken thee; en

de Resident geleidde den Sultan gearmd naar buiten en bleef

staan in de galerij met het gezicht naar zee; de Fiskaal las

het besluit van benoeming van den Sultan voor en het garnizoen

en de schutterij en de oepas salaka en aki stonden als eerbewijs

aangetreden naar gewoonte; zij gingen naar binnen en weer

op stoelen zitten en wat praten. De Resident zeide aan den

Sultan, dat het afgeloopen was: daarop stonden beiden op en

gingen gearmd naar voren, de schutterij, het garnizoen en de

oppassers presenteerden allen het geweer: aan de stoep der

galerij gekomen
,
groetten zij elkaar door den voet op te lichten

en de hand te reiken en kusten elkaar rechts en links en nog

eens rechts '). De Sultan steeg in het rijtuig en vier jonge

sonélias hielden de fajoeng'% en de kinderen der bobatds van

Falarah hielden den pajoeug boven den Vorst ; de Fiskaal ging

mede om den Vorst naar boven najir het paleis te begeleiden.

Daarbij gingen de oepas ahi voorop en volgde de eerewacht

van ïidore , de ka,besanm kië , de twee trompetters , de kabe-

saran van de soséba'a en djuertoelis en twee voorloopers; dan

kwam de Vorst in zijn rijtuig met de eerewacht en Ae oepas na-

laha aan beide zijden; daarna de Djoertoetis met de jnttany-

doos, het kwispedoor en den waaier er achter, en de lumm-

Sekretaris en de Sahbandar-Clialibi-Djoertoelis in de achterhoede

;

daarop de wereldlijke en geestelijke hooiden, prinsen, adellijken

en de commissies van Tidore en Batjan achteraan, allen naar

boven gaande. Bij de poort van het Fort Oranje werd een
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salut gegeven van 13 schoten. Boven gekomen aan den weg
naar de graven werd de tataboean en op kleine en uroote
bekkens, als eerbewijs geslagen; nabij de gioote poort werden
de kanonnetjes tweemalen afgeschoten en aan Kaap Boeloeloe
13 malen; tot aan de poort van het wachthuis stond de groote
kompagme op een rij en sloeg de trom en de pijpers bUezen
on do oepas mlaka en aU en de eerewacht van Tidore presen-
teerden het geweer: de muzikanten en violisten gaven de eer
onder het balkon: de muzikanten, trompetters en klai-inet-
spelers stonden onder aan de stoep aan de zeezijde en gaven
''""r het f—^—-
De Piskaal en de Vorst stegen uit het rijtuig en gingen naar

boven, ouder het eerbewijs van het slaan op de kleine en
turkache trom beneden aan de stoep. De wereldlijke en geeste-
lijke hoofden, prinsen, adellijken en de commissies van Tidore
en Batjan gingen allen meê naar binnen. Toen ging de Sultan
in de binnengalorij zitten bij den ingang in het midden, met
het gezicht naar zee, voor hem een knaap overdekt met' rood
fluweel, links aan de noordzijde zat de Kskaal. De Djot/oegoe
Majoor-P?-raa^, de HoeJeoem en de commissies van Tidore en
Batjan zaten op stoelen met het gezicht noordwaarts en hun
rug naar de land'Zijde, op vier rijen banken zaten aan de land-
zijde de bobato's van Soah Sic, de 8anr/adji's van Hekoe en
'I^im ten noorden en zuiden van de adellijken en de Kali en
de vier imam's van de groote moskee en de vier chaliU's. zaten
op stoelen met het gezicht naar beneden, met den rug land-
waarts zaten nog op vier rijen banken de lebé\ en officieren;

de Majoor, de Kapita- en Luitenant-iV^o/a en de zoons van den
Sultan van Batjan en van de beide dam's,, die in burgerklee-
ding waren, zaten op stoelen aan weerszijden van den ingang
dicht aan de bovenkant met het gezicht zeewaarts vlak bij den
muur: de prinsen en adellijken zaten op stoelen ter weêrzijden
van den ingang dicht aan het benedeneinde met het gezicht
naar zee en alle adellijken zaten op stoelen vlak tegen den
muur. In de rondte zaten enkelen op banken, waaronder vele
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bolatos en officieren ; van deze aaten enkelen op het balkon

;

er waren hoofden ten zuiden en ten noorden en alle modin^

zaten in de loods vóór het paleis. De groote kompagnie met

de oepm salala en a}d bij het opstijgen van den Vorst het eerbewijs

gegeven hebbende, kommandeerde de Majoor den tamboers een

roffel te slaan en den pijpers te fluiten, waarop zij naar het

balkon marcheerden met het front zeewaarts om zich te ver-

eenigen met de gelederen , die naar de landzijde gekeerd waren

,

ais een teeken om eer te geven bij de voorlezing van het be-

sluit van den Vorst.

Toen alles goed geregeld was, begon de Hoehoem. Jahi Ab-

DOEL Rasid met een semhah te maken en te bidden volgens

de wijze, als voor Tidore en Ternate gebruikelijk is: ook de

Roeloem Sangadji Makdim maakte een semhah -. verder deden

dit de KimrilaJia-Marsaoh van Tidore, die van ïernate, de

Kimalaha van Tomatjalah ïodore, de Nc/ofanianjira van Latah-

latah Batjan en de Ngofamanjira van Tasoemah Todore; daarna

doden dit eerst de lehé's , de imam\ en de Sangadji Btan en baden.

Toen nam de Fiskaal den Sultan onder den arm en ging naar

buiten op het balkon dicht bij het hekwerk staan met het ge-

zicht zeewaarts en las do Fiskaal het besluit van benoeming

van den Sultan voor in het Maleisch en de /«/«y/i-Sekretaiïs

Abdoel ArijTD.i in het Ternataansch , luidende aldus:

Acte van bevestiging,

van den Prina Kapitein-£aoe^ Pobtra Ajanhar, die als Sultan

van Ternate den naam en titel zal voeren van

Soeltan tadjoelmahsoel imiajatoelMalUanan

In de plaats van den overleden Sultan Mohamad Aksad heeft

het Gouvernement van N.-I. uitgekozen en benoemd den Prins

Kapitein-iaoei; Poetka Ajanhak te Ternate, echte oudste zoon

van den overleden Sultan en daarom heeft voornoemde Pobtba

Ajanhae, Kapitein-£aoei(, op heden den 20™ Ootober van

het jaar 1879, na aflegging van den eed, voor ons Owm
Matieits de Mtjnniok, Resident van Ternate, zijn zegel en
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handteekening gesteld en aan ons een acte i .u»u„u,j ,

handigd gelijk aan die van den Kapitein-iaoe/ Ajanhar on
hebben wij hem beïestigd in de hooge betrekking van Sultan
van ïernate, met den naam en titel van

Soeltan tadjoolma/tsoel banajatoellalalikanan dradjoelmoelka

Na de voorlezing ging men naar binnen en weer op de
stoelen ritten

:
de groote kompagnie en de oppasBere marcheer-

den terug en schaarden zich in rijen als te voren om eer te

bewijzen bij het weggaan ¥an den Fiskaal; na het opstellen
van de kompagnie ging de Majoor naar boven op een stoel
zitten: daarop werd thee rondgediend en de Sultan en de
i'iskaal dronken die en de dienstbaren gingen terug en gaven
thee aan de wereldüjke en geestelijke hoofden van Temate,
Tidore en Batjan, de prinsen, adeÜijken en officieren: vervol-
gens werden de hoofden der eerewacht van ïidore binnen be-

roepen om thee te drinken,
"

Toen maakte de «Saw^os?;! van Limatahoe , kawhs. , am sembak
en bracht den gewonen groet en het eerbewijs en nam het
geschonkene aan. De Piskaal vroeg om naar huis te gaan en
de Sultan gelastte den Majoor Abdoel Wahab hem tot be-
neden te begeleiden: de groote kompagnie en oppassers stonden
m het gelid, de tamboers sloegen aan, de pijpers floten en
ook de turksche trom werd geroerd.

Nadat de Fiskaal was vertrokken, ging de Sultan in de ka-
mer om de kroon af te zetten en een hoofddoek met omhoog
staande punt om te doen, benevens een Soehsohe hoed; buiten
gekomen rangschikten de voornamen en hobaio's zich' tot zij

thee kregen en door de soséba'a pinang en sedekafis naar buiten
werd gebracht; te weten: de commissie van Tidore kreeg
vijftig gulden op een zilveren schenkblad met een wit servet
toegedekt: de eerewacht van Tidore tien gulden op een zilveren
blad met een servet bedekt: een soséba droeg die en de Cha-
tihi-Djoertoelis begeleidde hen naar beneden en reikte het geld
over aan de hoofden beneden aan de stoen.
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De commissie van Batjan kroeg acht gulden, overeenkomstig

de regeling bij do installatie van den Sultan van Batjan, toen

de commissie van Ternate acht gulden kreeg.

Aan de wereldlijke on geestelijke hoofden van de kampongs
Soahsio, Sangadji, Hekoe en Tjim, ten noorden en zuiden,

de prinsen, adelUjken en do drie ngofangmé'i werden eerst

giften uitgereikt, toen zij boven kwamen en een heilwensch
uitspraken.

Nadat de voornamen en bolato'a pinang hadden gekregen,
stond de Sultan aan de commissies van Tidoro en Batjan toe

op te staan en terug te keeren en de Sultan zond zijn heilbede

aan den Sultan van Tidore: vervolgens vroeg ook de commissie
van Batjan vergunning om te vertrekken en ging met de com-
missie van Tidoro weg en zij vertrokken met hun eerewacht.

De Sultan gaf vergunning, dat dien avond de Resident en
Mevrouw en alle heeren en dames in het paleis een bezoek
brachten, maar nog niet om teest te vieren: dit zou den vol-

genden avond plaats hebben, Ook werd gelast dat de kabemran,
zoovelen er waren, dien avond zouden verschijnen, behalve de
kaiesaran-Uë en bevolen dat de Djogoegoe , Hoekoem , Majoor

,

Kapita-N(/ofa en Luitenant-%o/a in tenue zouden komen: aan
de prinsen en bloedverwanten werd echter vergund burger-
kleeding te dragen: allen moesten om 7 uur op het balkon
verzameld zijn. Ook gelastte de Sultan den Majoor-Pra»^ een
marmjo te laten rondzeggen aan de huizen op den grooten

weg aan den zeekant, van af de grens van het Makasaarsuhe
kamp tot aan de groote poort , dat bij elke woning pisang-

stammen met hars gevuld moesten geplaatst worden: van af

de groote iMort tot onder aan het balkon zou de Saêalia Ka-
datoe daai"Voor zorgen.

Hierna werd aan de grooten, bobato's, prinsen en adellijken

veroorloofd op te staan en terug te keeren: zij maakten een
sembah en gingen naar beneden: hierna deed de Sadaha-Kiê
de soséba'i en djoeHoelis uiteengaan, medenemende de kabe-

mran-kië. De Xapila-Kiê liet de groote kompagnie naar de gi'oote
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poort teruggHan en de oepaa salakah en aU gingen landwaarts
naar het kantoor, zooals gebruikelijk is.

V. Opheffing van eenige heidensclie gebruiken.

In het jaar A. H. ') 1361 , het jaar Ba , den 17™ nacht
van de maand Sawal, op een Zondag, gaf de Sultan last bij-

een te roepen de rijksgrooten en bobatds vanSoahsio, Sangadji,
Hekoe en Tjim, benevens den L^-Kali, AeimamB,chaiibi'%,
met de prinsen en adellijken en de drie ngofangarê'%.

Om 9 uur waren allen verzameld aan de groote poort en

,

het bevel ontvangen hebbende dat zij geroepen werden , betraden
zij het paleis en namen volgens gewoonte plaats in de binnengalerij.

-De Sultan sprak hen op deze wijze toe:

»Ifc, Sultan, heb ulieden, grooten en lohaio\, Kali, imam a,

»ckatibi's, prinsen, adellijken en ngofangaré'%, allen op dit

»oogenbKk hier bijeengeroepen om voor dit land eenige rege-

»Hngen te treffen. Gelijk ten tijde van onze vaderen met ulie-

»der voorouders, rijksgrooten en kamponghoofden , de gewoonten
»en instellingen zijn aangenomen , zoo bleef let sedert het be-

wstaan der negorij ïoramadiahi tot aan de vestiging in de negorij

«Malajoe gebruikelijk, dat aan ieder naar zijn beroep een plaats

»is aangewezen en dat in die rangen de gewoonte wordt gehand-
»haafd. Van deze voorschriften zijn enkelen verboden bij de wet
»en niet vastgesteld in den Koran, en daarom vraag ik u,
wgrooten en hoofden, of het beter is de gewoonte te blijven

»volgen of na te gaan wat verboden is en wij zulks afschaffen?"

Daarop antwoordden de Djogoegoe yUpox-Frang Gamsoengi
en de Hoekoem van Soahsio en die van Sangadji, de Kapitein-Prra^

1) Hot |.u.o uit don tekst heb ik onvettaalii gelaten : het zijn ile eerste en

laatste letters Tan hot bekende ^«j t^ aJUt ^La.
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en de iobato's van Soahsio, Sangadji, Hekoe en ïjim : »Yan
»welken aard de overweging van Uwe Ploogheid zij , wij brengen
«daaraan hulde en volgen die, en als liet geoorloofd is, schaffen

»wij de gebruiken en staatsie, die bij de wet verboden zijn , af."

Het gevoelen gevraagd aijnde van den Zèié, den Xali van
Bangsa, Iiham, de imam's en chatibi'9,, gaven deze ten ant-

woord: »De gebruiken en staatsie, die bij de wet verboden
Mzijn, dagteekenen nog van de tijden der onkunde, maar zijn

»niet voorgeschreven in het boek Gods. Blijven zij toch van
»kraoht , dan is dat als de vereering van afgoden , hetgeen een

»groote üonde daarstelt."

Gevraagd zijnde aan de groeten en iobaioa, antwoordden
deze nog sterker , dat zij geheel dezelfde meening waren toegedaan.

En de Djogoegoe Majoor-PyoK^ met de gemelde groeten en

hohaio'% antwoordden allen; «Zoovele gebruiken en staatsie als

»door de wet verboden worden, verzoeken wij af te schaffen

wen wij verheugen ons zeer en zijn blijde, dat het hiertoe ge-

»komen is, want het is goed en gemakkelijk voor ons; slechts

»de gebruiken en staatsie, die de wet niet verbiedt, passen

»wij toe om tot een zuiveren toestand te geraken."

Alsnu kwam de Sultan met de groeten, bobato'a en den Lëbé
overeen , dat deze voorschriften en gebruiken geldig zouden zijn

:

1°. Dat de grooten en bobatos (het lijk van den Vorst) ver-

eertn en hulde brengen als bij levenden lijve, is niet geoorloofd;

3°. Dat de echtgenooten der grooten, bobatos en ngofangaré's

sarong\ van sa^oe-bladeren dragen, is niet geoorloofd; en

evenmin dat zij (aldus gekleed) het lijk (van den overleden

Vorst) naai- de begraafplaats volgen;

3°. De staatsie van groote hoeden en ballen van rood laken

mag niet meer door vrouwen gedragen worden , maar dit

moet (bij de begrafenis van het lijk van een Vorst) door

4°. Dat de Ugo-légo in het paleis of bij het graf wordt gezon-

gen, is niet geoorloofd;

5°. Dat een eerewaoht met twee bohato's, den vader en de
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moeder van den "Vorst, nl. een Umalalia van Marsaole en

een vrouw uit Marsaole (die als zoodanig fungeeren), af-

halen en dat een (andere) Umalaha van Marsaole eerbied

bewijst (aan die personen) en dat vrouwen uit de kampong
Marsaole in het paleis en bij hot graf weenen, is niet geoorloofd;

6°, Dat de draagstoel en het rijpaard (van den overleden Vorst)

met zwart lijnwaad worden omhangen, is niet geoorloofd:

evenmin dat deze den lijkstoet volgen;

T. Dat na het begraven in het paleis een soort troonhemel

wordt gemaakt, is niet geoorloofd: dat (daar) de lego-lego

wordt gezongen door vrouwen, die hooge hoeden en roode

ballen dragen, is niet geoorloofd: dat wat vrouw heet,

het lijk mede gaat begraven, is niet geoorloofd: en dat in

huis een doodbaar wordt gemaakt, is niet geoorloofd.

Waaruit voortvloeit, dat bij het overlijden van den jongeren

broeder Kapitein-iaoe^ Poeïea Aboe Maha en den Prins

Majoor Pobtra Ahmad en den ouderen broeder Kapitein-iaoe^

PoïTEA MoEHAMAD Daobd (voor zoovoel hen aangaat) deze

gebruiken eveneens zijn afgeschaft.

En aangezien omtrent de gebruiken en staatsie, die onder

de geestelijke wet vallen
,

gelijk is aangegeven in dit stuk

,

door den Vorst en de grooten en hoiato's van Soahsio, San-

gadji, Hekoe en Tjim een besUssing is genomen, zoo mogen
die in het paleis niet meer worden gevolgd, maar moet men
zich houden aan het boek Gods. Andere gebruiken en staatsie

blijven van kracht en worden niet opgeheven, daar zij niet

verboden zijn.

Als bewijs van de echtheid dezer regeling zal de Sultan zijn

zegel bovenaan plaatsen en zullen alle hoofden daaronder hunne
handteekening stellen: voorts wordt het aangeboden aan onzen

vader, den Resident van Ternate, die namens het Gouverne-

ment het bestuur voert, en hem verzocht deze beslissing te

bekrachtigen.

(Volgen de handteekeningen).
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'

I

I Alif, het eerste jaar van een

tijdkring der Mohamedaansohe

jaartelling. De andere jaren zijn

Ha, Djim, Djé, Dal, Ba,

Waoe en Dal, waarbij het

5» en 8e jaar beiden het cijfer

4 hebben, zooals dit indeMa-
leische landen meer gebruilie-

lijk is. De berekening van den

eersten dag der verschillende

maanden geschiedt

volgende jaren op

I i, Hij, pers.
° vrouw, meerv. ;

gewoonlijk met

a n a verbonden, b. '

'~

iwadjé, sy seide'.

zy komen.
Wordt wel ee_. „

waar geen meervoudsvorm is,

zoodat men geneigd zou wezen

de voorvoeging te bescliouwen

als welluidendheidshalve te zijn
'

"
' ' .V. kapal iwosa

moté H:
soah ta:

ri si Baboeama-
ah, ioembtapoe

ging door de straat tusschen

liiri en Bcü

Vóór zelfst. naamw. geplaatst

is i het bezitt. voornw. van den

Bon pers. mann. enkelv., b.v.

ironga, sijnnaam; ibabah,

^n vader.

Aan causatieve werkwoorden

geeft het een passieve beteeke-

worden; isingongadjé, i

haald worden.

cJ^lib

^1 atas, op,

(uit het Mal.).

.31 atawa, of,

(uit het Mal.)

;

is of = bole.

ejM atoeran,

(uit het Mal.).

(uit het Arab.).

reenlmmstig

geschriften
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ij^jü? atis, ei

squamosa L.

DB TERWATAANSOHE '1

a Struik, AnoBa
|

is'-'-'^i^l i

J-i. f a t j i
, breken , scheuren

,

splijten ^tm&eïis: ' '

_ .. ^ -sknms.i, het Uari-
netvormig instrument, waarop
i3e toon wordt aangegeven bij

de vertooning der lego in
liet vorstelijk paleis (verb. van

mei).

!*2UI islam: manoesia is-
uul^l achérat, geestelijk (uitl lam, Mohamedaan.

bet Arab.). I«l^ to„„„3-'
'b^^ u?"' ^^^^ djawa, de be-

i>^( ahadi, bondag (uit hetl
Arab.).

jó] a,üoe, onder, beneden; Ènanéi l^^nde ta

het ;

èn, Maandag (uit

j^ol adi, nog, bovendien, daar-
• en6o«e»,- g i 1 a'' ö fi r i a d i , toen
Mep hii ook weg.

j^aUit artapè, verbast. van hs

rioll. aardappel

s^t arali, maan, maand; bi
ar ah, de Cormsschelp.

^L •i: 1°. weenen, schreien.
erkorting van hari raja.

sjIjl») astanah, paleis (uit het
Mal.).

SbLi;ï...nstiadat, „._,

tiioonte (uit het Arab.).

^5X^Usté: iste litnan

t^ol asal, fierkomst, afkomst
(uit het Mal.); kodihö toma

1, terugkeeren tot de plaats

«êl aagah, spleet, gespleten.

jil afö, een boom, Hernandia
sonora L. ; de schors wordt in
het waschwater van pasgeboren
kinderen gedaan.

Bij UIiQuEL en Pilbt foutief

ïifi 1 'alla

ifah

xsi.iAi'«,l istindjah,
ger; zie bij ragah.

^^X»! iskoenjèr, het HoU.

schoener.

Lil afah, niet (vetatief);

wadjé mina, spreek niet
over haar.

Riafah, id.; het voorvoeg-
sel n schijnt hier geen bepaalde
beteekenis te hebben en wel-
luidendheidshalve te worden
bijgevoegd, tenzij het wordt
gebezigd tegen meerderen en
gelijken om het verbod niet
te sterk te doen uitkomen.

^ki-f besluit
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(verb. akte.).

jLrï akbar: bia akbar, een

soort paarlschdp, waarin kleine

parelen worden aangetroffen;

sommigen noemen deze bia

akar baliar;

i}\yic\ amral, wimpel (misschien

' 1'an het Holl. admiraal); p a k é

iko
wah, het is niet ge-

^' aké, water; bij gemis van

1 ander woord ookTOï'eren

dit geval zelfs aké lamö
or kleine stroom; ook wel

Over het gebruik

pels zie bij
"'

^jm\ ampoen, vergiffenis (uit,

bet Mal.); lahi ampoen,
vergiffenis vragen , zich veront-

schuldigen ; evenals in het

Maleisch is dit de gebruikelijko

beleefdheidsvorm jegens
- bij^ •

Van Mtjsscheiibeoe]!; {Tijd-

schr. Kon. Instituut ,
4i volg-

reeks, Deel rU, bis. 30) gaat

zonder twijfel te ver, als hij

dit woord van het Spaanschi

f.'^y
Ubahdii

met metalen borstschüden en

koperen helmen, die bij groot

ceremonieel vóór de Sultans-

troepen loopen (verb. van

Mlebardier.)

Lj„^l alfèrès, vaandrig (uit

'iiet Portug.).

JUi-aJJI AUab taala,*to3
verheven God (uit het Aj-ab.).

.yJJi aligoerö, een heester,

^ Tabernaemontana eoronana R.

Br. ; met water , waaain de

bloemen geweekt zijn, worden

lijders aan pokziekte bespren-

keld.

Bij PiiBT foutief Alligoe-

roea bonga; noch bij dezen

noch bij MiqnSL is het genees-

kundig gebruik opgegeven.

jxl amo, oen boom, Artooarpus

mtegrifolia L.; da vruchten

worden gegeten.

Bij FiLEï foutief ambi.

(5^)? amoi, één, de eerste, van
" menschen; zie ook rlmoi. In

het algemeen geldt van de
""

"o, dat zij niet van de

telwoorden versobillen.

cJ'
ua, si}, hen, pers.

dan gewoonlijk met i verbon-

den, b.v. ana déro of ana

idéro, ey krijgen; si djoöe
kolano tarima ana han
g o e , de vorst ontving hen niet.

Als bezitt. voornw. wordt e

nga en soms ook gé bijge

voegd, b.v. ana ge ngafa
lah, hunne (hare) Jmisen.

SjUjI antarah, het Mal. anta

raoe, na verloop van eenig

dagen; ma.antarab foeto

romdidi, metei
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^4 ènagó, die, dat; zie bij

Ooli het, van dieren of zaken

:

zie bij gé.

i, dese, dit; zie bije^'l

3,1 etc

gezant (uit het Mal.),

Titel van den voornaamste
der Ternataansche Iioofden, die
in de districten den Sultan ver-

'oor diens be-

5
j! aw 5 , Moed; awö boboedö,
fl,uor alb'us ; sidagi awö,

5jl awoe, matroos, roeier; in
het Maleisch der Molukken

|.L(j| imam, voorganger in het
gebed (uit het Arab.).

i^UjI iman: bariman, ver-

trouwen stellen, geloovig ^i^n

(uit het Arab.).

(JjI èna, het, voornw. 3» pors.

enkelv. , van zaken en dieren,

h^ bracht liet.

En ïé.

jgXisI ahali, fami^..,

wantschap (uit het Arab.).

^g*T ahi, schil, schaal, huid,
omhulsel; lémè ma-ahi, de

ahi, de schaal van een schelp-

dier; oepas garnati ahi,
de oppassers met schildpadden

Enand, deze, dit.

ijl ajah, moeder.

j ö, h'0; pers. voornw. mann.
enk. ; alleen vódr werkwoorden
gebezigd, b.v. owadjé, oinó,
enz., maar ter versterking en
verduidelijking dan dikwerf
met oeua tot oena ö ver-
bonden.

ebö
3CtUS

u«^j 6 b ö s , overste (uit het HoU.).

xjj oebah, kruit (uit het Mal.).

W} oti, i

i-hér;

u:ajI ajat, vers van den Koran
(uit het Arab.).

iXjI ika, daur, derwaarts; ikè,-

inö, her- en derwaarts.

y£j\ igó, klapper; igö ma-
aké, klapperwater, ook jonge
klapper; igö ma-haté, kktp-

pertmom, Oocog nueifera. Igö-
igö, een plant, Phyllanthus

"

Willd.

!e: 1», wortel,

plukken , afplukken.

,
droog, in tegenstellin

-nat.

^^ oetji, neerkomen, afdalen;
" sigoetji, doen neerdalen;
sabéa oetji, na afl,oop van
het gebed; oetji isa, naar
wal gaan (van boord).

of Portugeesoh) ; c

r (uit het Spaanseh



^\.,
1 g , menseh (uit het

!ie ook giki.

n g G o r a p , lieden

,

door zeeroovers gevan-
kelijk weggevoerd en ook wel
dat fcedrijf uitoefenende , tlians

met liunne afstammelingen
nende nabij Do ding a en

de Lolodali-Eilanden.

f^\fy
Oranje , naam van tiet fort

op da hoofdplaats , in 1609 door
Feahcois Wittbbt aan de toen-

malige sterkte Malajoe gegeven.

'\: akéi
, kant, rand, c

der )

ringe hoofden, die tot een onder-

kampong behooren en op straat

achter het hoofd loopen.

Madööeroe, later, nader-

, later komen dan
of gelast was (dit

menschen gebruikt).
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mol si raangé, het kanon
werd dertien malen afgesettoten;

oesperah pantali, klein

koperen geschut in den vonn
van rantafca.

jiM^ ofsir, officier; ofsir
djaga, de officier der wacht.

De rangen der officieren van
den Sultan komen overeen met
die van ons leger; die welke
bij de Compagnie dienen heb-

ben ongeveer dezelfde uniform.
In een burgerlijke betrekking
geplaatst vormen oplegsels op
schouder en mouwen het dis

tinotief. Zie voorts bij ngo-
fangaré.

i, öfó, een hoom, Urostigma

schors wordt op gezwollen
deelen gewreven.

Bij Filet minder goed Go f-

U»3j oepas, oppasi

Sultan, '
'

kabaai.

Oeps

'£)i

V- iS;3 oei'ijomah, mnplani,

Plagellaria indica L. ; de ran-

ken zijn een middel tegen

stuipen bij kinderen.

spérah, kanon; ta-

spérah walonjagi-

ytoj

Oepa ^

oppassers, die de schildpadden

, been, heenderen.

ah, e

jijop

4' 06

.Sj ökö, stai

sigökö, oprichten, daarstellen.
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bouwen; sigcigókö, idem; i

ook bij kokö.

^; oekoe, vuur.

öki: 1°. drinken.
2°. tros van vruchten ofhalm

van pad,iedren.

j^j ög(), stil, sioygend.

«i'j oegah, suikerriet: (3e meest
geteeide soort is bruinachtig
met gele strepen en dient be-

halve als versnapering ook tot

bereiding van suikerwater, dat
door uitpersing wordt
Icregen.

Oegah-oegah, een j3i_. ..,

Costus speciocus Smith. ; de
stengel is een middel tegen
duizeliglieid en verlies van be-

wustzijn.

s bereidej; oegé, va
" toespijs.

«J^^Oloefolah, naam van een

kampong op het eiland Ternate,
bewoond door Hoelaneezen.

yje^ oemöj uitwerpen^ wegwer-

pen; oemó tapoe, ankeren.

Mj om ah, keelontsteking vlet

hoest en slijmafscheiding.

jjj
oena, hij, hem, als bij 5;

dikwerf beiden b.v. oena o

wadjé, hig seide. Ook bezitt.

voornw. en dan met bijvoeging

zijn huis; oena ièti, sijn

prauw; ter versterking wordt
er zelfs gé tusschen geplaatst

,

b.v. oena gé Ifalah.

soort , die veel tusschen koraal-

riffen wordt aangetroffen.

sijj oewah, niet; rioewah,
idem ; over het voorvoegsel ri

,

zie bij afah.
Het wordt evenals mal o

en hangoe achter de verba
en adjectiva geplaatst, waarop
het betrekking heeft.

Verschil in beteekenis bestaat
er tusschen die negativa niet,

maar de gewoonte schijnt voor
elk dezer het gebruili: in be-

paalde gevallen te vorderen.

ycj óhö, eten.

s.."11
Goehi, stortvloed.

laao idjah, waarde, prijs; kai
ma-idjah, de pr^s van een
ImwcUjk, d. i. bruidsehat.

^gS^j itji, klein, nietig; itji si
~ 1 „ ™ f,

^
gj.ij^i gjj klein.

jtXj idö: njaoe idö, een mc/i-
soort , Thymnus sp. , die in het
Maleisoh der Molukken tjaka-
lang heet. Zie hierover uit-

voeriger p. 45 noot 3.

y»lj jju idö wahö, een plant,
--- soort alang' of glagah;

bloempluimen worden ge-

m.
Bij Filet foutief ld o-
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Idi-idi, een soort spreeuw

,

Lampitornis , met roode oogen

,

die op de vruchten van den
tjanipakaboom aast: wordt
met een bijzonder soort fuik

gevangen.

Idi-idima-lako, een
gerplant, AbrusprecatoriusL.;

de bladeren zijn een gei

middel tegen hoest.

Bij Filet en Miqüel minder
goed Idé-idé malako.

^jjtj idin, vergunning, ook

hevel, l(ist en dus van een
meerdere neggen of spreken (uit

het Arab.).

5jj irah, alecht, liwaad.

Z isè, aan land, naar dei

wal, in tegenstelling van hokö

fxJb élah-élah, pisangsk

imah,

LTti

Ŵ1

" ena

^ingi: l'.tand; ingi lai

kïes j Qotoeroe ma-in

, hooren, b.

3 rioewah, sij hoorden

.aar dat bevel;

Si i

ah, later kwamen

>, zie bij ika.

jj iha, met een prauw lang

het walletje varen of zooals in

landers gewoon zijn dicht aai

het strand eiken inham volgen

, drek.

^3;,.te Ternate wordt daarmede be-

doeld noordwaarts, in de rich-

ting van het paleis des Sultans

(op N.W. Halmahera juist het

omgekeerde , waarmede Vas
DEE Ckab zich bij Naidah, Uz.

467, vergist); een dergelijk

spraakgebruik wordt o. a. ook

op Celebes aangetroffen. Ie

tarah of ië si tarah, naar
boven en beneden, op en neer.

Soms lieeft ië een verbale be-

teekenis, b.v. ölë, hij gaat

boven of noordwaarts.

Zie c lië 1 ko

2°. de plaats waar een rif,

in zee eindigt; kan dus alleen

met njaré tot njaré ma-
in gi verbonden worden.

/nei-

jj iö of ij 5, oudere broeder

""of suster ; iö ma-ngofa broe-

ders- of zusterskind.

j Ba, het zesde jaar ^

tijdkring.
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fiU bab--,
,

pen-, TbaiiOB toma kkbh,
s§ vielen op den grond,

jtjlj bó,bah, vader
-^

met dit

woord wordt elke onbekende
inlander aangesproken, terwijl

men tegen een Chineeschen
i

"

stammeling njong zegt. Daar .„
briefstijl tussehen de Sultans
en hot Hoofd van bestuur de
titulatuur van zoon en vader
wordt gebezigd, is deze vorm
in de bijgevoegde stukken
somwijlen behouden.

laib bata, tegel, vloersteen (uit
bet Mal).

^'Lj batö, ook,

jgj-lj bati, boomstam
,
paal, stuk

hout; van daar ook grens
omdat die dikwerf door eei.

paal en op de boofdplaats door
een in den grond gestoken af-

fuit wordt aangewezen.

^i=.b badjoe, baadje {uit bet
Mal.).

sjj-bbatjah, /esefj (uit hot Mal.).

jjtcjL badan, lichaam (uit het
Mal.); ibadan saki oe-s '

A# gevoelde sich niet wel.

,jU bad

vormen van ruim 100 man
onder ± 10 officieren. Cakfen
noemt ze abusievelijk orang
baroe, welken naam De Hol-
lander beeft overgenomen.

^;^ bari!

het MaL).

exerceeren (uit

o, voelen, gevoelen.

icLi bangah, bosch, woud.

J[j baki, presenteerblad (het
Holl. bakje).

Jü bala, het volk, in tegen-
stelUng van de hoofden (uit
het Mal.); ook wel rajat
bala.

ijJb balas
het Mal.).

antwoorden (uit

fSjLjbawah-bawah, oenplant,
Burjeles amboinensis Horb,

Bij Filet minder goed 13 aw a-

^W

sU-jb baradjah
heid, verstopping

yb baroe, oen boom, Hibiscus
tiliaoeus L. ; de bladeren wor-

aftreksel tegen diairbee

den Vorst, die één kompagn:

,olé

die in de inlandsche maat-
schappij een eenigszins hooge-
ren rang innemen, omdat uit
die kampong vroeger de voor-
naamste betrekkingen werden
voorzien.

bb baja, een jifató, Amarautus
tristis L.; de wortels dienen
als middel bij duizeligheid.

Bij Filet oegé baja, maar

^^b bailé



geluid van meiers of
lazen, waarmede zij hun
vreugde te kennen geven en

dat moet dienen om een ]£unst-

matigo

ji'Uj bobatö, collectieve bena-
— '— — mindere hoofden,

m de wortels gebezigd worden
n visschen te bedwelmen , die

^?r

ySXxi batakoe: djoeroe bata-
koe, knecU of helper in de

keuken, zijnde een heerendiemt-

komen drijven en met de hand
gevangen worden.

^Uj bobané, zie bj pané.

j^ Baboea, naam van eenbe-

'groeide rots benoorden het

eiland Hiri en daarvan door

een straat

•jiyu boeboeaoe, een kmier;

zié bij b o sa o e.

x^Lu boboötjah, 1°. een soort

inktvisch met lange

de kleinere soorten

geten , de grootere zouden voor

prauwen gevaarlijk zijn, daar

zij deze omstrengelen en meè-

sleepen. Men beweert, dat zij

huizen in uithollingen van ko

raah-otsen en de kleur aannemen
van dat gesteente, zoodat slechts

kenners hen kunnen vangen.

2°. een slingerplant, Rox-

burghia javanioa Kunth.; de

bladeren worden op gezwollen

doelen gelegd. .

Bij Filet minder goed

Bootsja.

_ , onrein (het Polyn. ta-

boe); enkele malen tot fösö
en pösö verbasterd.

boeboné, een bi

ia flstala.

Bij Filet minder

«J-Lü batak ah, een plant.

Kaempferia 6falanga L.; de

wortelstok i a een geneesmiddel

voor kleine kinderen.

Bij Filet minder goed Pa-
takkar.

^jLsvj Batjan, het s

eilaiul van dien naam. Dit is de

goede schrijfwijze, zooals die

reeds in den brief bij Valentijn
(l^, blz. 122) voorkomt: het

iso van Tan dïe Csab (bij

Naïdah, Sfe. 462) hebiknim-

yijjo boditö

jsXJiXj bodigah,
hekst.

JXÊI^ barangki

(uit het Mal.).

siJtjj borakah,

katoen, bij rouwplechtigheden

om den linker bovenarm ge-

wonden.

i»jU».j baratjinta

- lap s'wart
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hedroefd (uit het Mai.); de v
lenging van bër tot tara v
moedelp: uit het i

il.); brènti
ophouden

^jj barsi, het

^j3 brènti,

scheiden (uit het li

tjai-tjai, even

brènti oewah,

V.
baroeah, houten i

oeah ma-koetji, de sleu-

. baren.

jiJlsi^ barhalah, afgod (uitliet

Mal.).

jGo brèk, het

dien naam (uit het ïïoll.).

ui)»u»j basarta, hetzelfde als

-^sarta.

U^ bangs
,

adel is (uit het Mal.) ; ook naam
van een kampong op het eiland

Ternate , waar alleen adellijken

wonen, en die eigenlijk Saléro
heet.

Bangsa ma-dopolo, af-

stammeling van een hoofd of

die den rang van hoofd

JÜb bangkoe, het Holl. i

otibangkoe
koe (misschien

banca).

isLÜL Bangga
,

gelegen tusschen den g

archipel en de Oostlmst

Oelebes , staande onder

Eadja, die op het gelijknamige
eiland verblijf houdt, en be-

hoorende tot het sultanaat

Ternate.

5^.j bala, onheil, ongeluk {mi bet

Ar.).

yjL^ balatjai: B. roriha,
" een struik, Eicinus communis

L.; de bladeren worden gebezigd
tegen stuipen bij kleine khi-

deren.

B. hisah, een «Zraft, latro-

pha Cnicas L. ; eei

der schors dient i

tegen spruw.
Bij PiLET minder

letjaai.

,jL.w^ Balisoan, naam eener

Alfoersche kampong in het
district Sawoe op Noord-Hal-

middel

d Bal-

ijjXJj balkon, het voorstak van

het paleis (uit het Holl.).

J^ Boeloeloe: Boeloeloe
ma-d é hé, kaap Boeloeloe, vóór
het paleis, waar een kleine

i^AjJj balibi, een boom, Aver-
•• rhoa carambola L. ; de vruchten

poklijders zich te skipen

igen.

Fubt minder goed Bi-

ê^.



jüAj bantah: tolo
zie bij tolo e.

jiXij bèndar, negorij, lana
' pimts (uit bet Mal.).

sJOj ban dab: 1°. singen, b.'

lego of andere liederen; ook

van een deuntje om kinderen

veelal bondah
2°. land, sjerp (uit bet

HoU.) ; men zegt dikwerf b
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bantab,! den stam wordt i

nbet

355

1 stukjes

ab kompan
b. bataljon, de troepen- of
' " ' 6 bierove '

knal, dreunen, knallen; m&-
boeaoe dokasaba rr'"

< van imi

zulgeli

deren dienen tot

Bobo ma-déb
bo , de zuidpunt vi

Tidore.

boeta, liitgevallen

oetoe: 1°. marlet, markt-

is; bij Valesitijn (P, blz.

drukken
ösiboetoe tjap kom
hij liet het zegel van hi

vernement afdrukken.

Buohirus longimanus ; komt

's avonds op bet licbt af en

tracht in de vlam een zelfmoord

te begaan ; drinkt ook wel sa-

goeweer uit de bamboezen ko.

ker, waarin die aan denaren-

palm wordt opgevangen.

Sj'S slj.j boewab lawah, de

kruidnagelboom, CaryopbyUus

aromaticus L.

Filet minder goed Bo-

j^,>^ boedi, i

" ting (uit het Mal.).

j/)jj b o r g o r , bet PIoU. burger

,

de vrije linden, geen onderdanen

der vorsten, allen ingelijfd bij

de schutterij.

Kapitein borger, de

kapitein-kommandant van dat

Pan
bladeren de

\

y^börö,.

iola

eboe; nja

^^ böbö, een 6c

ttnticans Wrmb.;l

m , Nipah

st bout

erö, een soort

I welker smalle

zitmatjes

J'wyi börö-öli, een plant,

-Entada BursaetbaDC; deran-

ken zijn een middel tegen

buikziekte.

Bij Filet en Miqubl minder

oli-o

^y^ ' it, Anamirta
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Miq. ; de vrachten
Jienen om visschen te

HwBlmen.
Filet Terwart deze plant

met de Millettia serieea.

Sihuri of sibori nj
h(t bedwelmen %

die i(ji)ze.

tgiXjjy borédé c

bespviBin, door nl. wortels of
bladPien te kauwen en het
speokbel op iemands lichaam
te spuwen; vooral iu gehmt
bil vermoeden
of bezoeking door
geesten

ê^ bo
Mal);

y^>^

, nat, i

iga, bloem (uit het

1 plantennamen meer

Toowan Poetri betiteld.

^X^i/U J-^ boki ma-goe-

tèlé, een sZm^erpifflB^, Olitoria

ternatea L.

Bij Filet minder goed Bo-
kima kotele.

yu5^ boegis, Boegimes.

f!fi b o 1 o , oƒ (in tegenstelhngen)

;

wah, hebt gij het gezien of

nSyi boelah, (

ing
, die wel iets van schurft

jeft.

1 boléo, groot rif, dat zich

; bobo

tSjj boek (uit liet HolL).

tS^ bok, een soort Pandanus,
met groote bladeren, die ir

reepen aaneengehecht de be

jj^yj boekan, geenszins (uit

het Mal.).

^yi boekoe, heuvel.

^j bökö, groote trom. Turk-

sche trom.

^yi böki.

Djoöe boki, * Sultane,

fl het Maleiseh

i , idem ; r

self doen , dus springen
;

i tapoe, -sib(
uier].

«Uj b i a s a
,
gewoon, geiruikeim

(uit het Mal).

y^^*« bibilatoe, scorpioen.

yXiji bitoe, lip.

jij béte, een plant , Colocasia
• antiquorum Schtt.; de wortel-

stok wordt ^

s>l.su.j bltjarah,
(üit het Mal ).

yOa^ bidft: B. ma-raoe, Cha-
vica Betle Miq.; met het af-

kooksel der bladeren worden
sohurftwonden gereinigd.

B. ma-sófö, Chavica siriboa
Miq.

; tegen den tandworm wor-
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den de met een steen fljii

gemaakte vruchten, met blauw-

)r de tanden

Zooals bekend is, worden in

de Molukken nooit de bladeren

der eerste maar altijd de vruch-

ten der tweede soort met kalk

foutief Bida
maran en i ida masofo;
de door hem in navolging van
KuHPHiüS opgegeven reden

,

waarom de Ch. siriboa verkozen
wordt boven de Ch. Betle, is

niet aannemelijk.

B. ritja, Chaviea EoxburghU
lliti. ; de fijne worteltjes

den tegen kiespijn bij wijze van
pruim in den mond gestoken.

sJkAj bédah, verschil, onder-

scheid (uit het Mal.).

jjwij b i T a r o , een slingerplant

Psophocarpus tetragonolobtif

DC. ; de zaden worden gegeten.

kLa^ birah, ri/jst uit den bol

ster; birah ma-ahi, padie

Oiyza sativa L.; birah éra
gekookte rióst.

Alleen liet laatste bij Fhet
verbasterd tot Biarera.

3, blauw, uit iiidigo-

"bladeren verkregen kleurstof.

bés

Bésa-bésa, een sli

plant, Aristolochia in
L. ; ter versterking der huid

orden zhgehngen gewaaschen
in water, waarin do ranken
dezer plant geweekt zijn.

Bij Filet minder goed Bessa

ijfi-ii bingoën, verbasterd, in

de war (uit het Mal.).

j^i*j hifi, mier.

Bifi ma- fal ah, stengel-

dragende knollen, die tot de
Rubiaceae behooren.

xCubikah, Nautilus; bikah
ma-ahi, de schelp van dat

dier.

^Xaj biki, staart.

j.JUj bélo, staak, waaraan o. a.

in zee een prauw wordt vast-

gemaakt (uit het iVtal.); rna-

béloenmamabélo,Maa'«
een staak bevestigd sijn van
prauioen; t o bélo, dit self

doen; nobélo, dit aan een

ander opdragen te doen.

HB. Yoor het laatste zon
men ook sibélo kunnen zeg-

gen
,
maar dit heet stijf en is

niet gebruikelijk.

! (UitjjjJLjj biloedo
het' Mal.).

^5lJuUJ b è u d i , het bekende twee-
• u

"'

"deu

L*j bia, schelpdier, schelp; bia
'ar ah, de Conusschelp; bia
akbar of akar bahar, b.

féfé, b.kakapis, b.ngötjö
en b, ligi-ligi, soorten van



uitvoerig

op p. 60 noot 2.
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,Ui t.

^djb tabadikö
Bpec.

Bij MiQUEL en Filet minder
goed Tabatiko.

T. nani, Bamtaaa feraMiq.,

dient tot vervaardiging van ge

T. t o e i , B. longinodis Miq.

,

^oor omheiningen.

T. aké, B. aspera B,. etS.,
mor watervaten.

tób tatah,
vormige mand, van bamboe
gevlochten, waarin o.^.pinang,

vruchten, enz. vervoerdworden.

iXs tarah, naar heneden, suid-

maarts, in tegenstelling van
iê; op West-Halmahera daar-

in de

iê

het paleis des

en tarah daar van
Ijoöekolano soedö
tarah ginado, de

het fort,

dus bezuiden het paleis) om

1, klein bekken of gong

:

worden op een houten
onderstel geplaatst en zoo be-

speeld (uit het Arab.).

lSjLs tapak, straat, loeg,

^\j tapoe, anker.
ata i la

reede voor anker liggen.

^ij^Uïakofi, naam van een

kampong op het eiland Ternate.

^/\J T a k om é , naam van een

kampong op de noordoostuljde

van het eiland Ternate.

yyLS'Lï tagalölö, een boom,

Ficus septica Rnmph. ; de wor-
tels zijn een middel tegen dui-

zeligheid en flauwte.

Bij Filet minder goed Ta-
gallo.

xS'b t a g a h , aanspoelen
, af-

; bati tagah, aan-

f fb tagé-tagé, een gras-

-soort, Cyperus rotundus L.

Bij Filet minder goec

Takkl.

/b' tagi,
's k a s ft h a

heen? ëiéagi, doen gaan, laten

loopen, ook waterachtige ontlas-

ting.

^xb' tam 6, aarden pot of pan.

Ks-jb taoedjah, tripang, IIo-

lothuria sp.

^b tahan, tegenhouden (uit

het Mal.).

taho
,
jaar (uit het
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Mal.); zie ook bij par ia ma.

yUï Toebaroe of Totaroe,
liaam van een district op de

Westkust van Koord-Halma-
hera, behoorencle tot het sulta-

naat Ternate.

/Uï tabakö, tabalc.

ySjXï Tol)oekoe,een landstreek

op Oelebes' Oostkust, onder het

bestuur van een Padja, be-

hoorende tot het rijk Ternate
;

wordt door de bevolking zelve

Q door anderen

/^ Tobókö, naam

^,ti-Tobon._
nederzetting op het eiland Ter-

nate , ongeveer recht boven de

gelegen ; wordt door Valentijn
minder juist Taiona genoemd

,

terwijl hij o.a. (P, blz. 180)
van een verplaatsing dier ne-

gorij gewaagt, hetgeen thans
vergeten schijnt.

i.*i,U»jiAj tabisasoe, een soort

1 de verdikte

zijn, in reepen wordengesneden,
om hiervan hoeden, Iccibüa's,

enz. te vlechten: dit geschiedt

voorn, op de Soela-Eilanden en
te Maba en Patani op Hahna-
hera.

Ken onderscheidt vier soor-

ten: Tabisasoe oegah, T.

moe moe, ï. koi on T.

g o e t i : de bladscheeden der
eerste en derde soort zijn het
meest gezocht: zij komen vooral
voor op Halmahera enPélèug.

jX»a3 Tobélo, naam van een
district op de Oostkust van
Hoord-Halmahera , belioorende
tot het sultanaat Ternate.

-uj tabéa, groet, groeten (nit

het Mal.); sö imakoe-liaka
tabéa, en si; groetten ellamr.

s^Xi totarah, lat, dakrib.

-SUs tatapi,
" het Mal).

tr, doch (uit

^\y^ tataboean, em stel

bekkens, waarop bij bjizondore

gelegenheden gespeeld wordt
(uit het Mal.).

ji^'^J tötèfoekö, een boom,
Averrhoa sp.

^iïj' tatap, vast, volhardend
(uit het Mal).

i5j^ totori, reep van aan el-

kaar genaaide katoe.

^.su Tatjim, naam van een
Alfoersche kampong in bet
district Sawoe op Halmahera.

tgjjiVS Todoré, de inlandsche
" uitspraak van het door vreem-
delingen verbasterde Tidore.

^^ijj' todoekoe, dwars.

Sjiji' tor ar ah, schreeuwen,

nmken of verschijn

• , met het f,

>• gekeerd zijn.



ow»^=.^j' tert

het Mal.).

(uit het Ma
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:nat, geëerd {uii

»>V '

1 hampong achter de Maka-

j^JLaSjJ' terpili, en ook pili,

" gehoam, Mezen (uit het Mai.),

<jSiye.3 termadkoer, gemeld,

vermeld (uit het Arab.).

j^sbJi Ternaté, tegenwoordig

" de meest gevolgde uitspraak,

ofschoon somwijlen Tarnaté
en Taranaté gehoord wor-
den. Dat de oorspronkelijke

naam Tahinaté zou geweest
zijn, wordt algemeen ontkend
(Vgl. Gapi). Temmihok (III,

p. 142) wil den naam afgeleid

zien van een uitdrukking, ge-

bezigd bij de komst der eerste

Mohamedanen en beweert , dat

Ternate vóór de invoering van
den Islam Leinaugopie

dsn, goedkeuren.

w^- Tasoemah

(uit het iixüu.>

^\lki tinggaloe, de Tiverra
zibetha, uit welks testes mus-
kus wordt verkregen. Men
noemt deze ook wel boera,
maar dit is, naar ik meen, Ti-

doreesch.

j^ÊLiS tofangi, mierenhricbe-
ling, slapen der ledematen.

J\Xia tofkangi, acht, van
• zaken en dieren; van menscheii:

ngatofkangi.

sjtyüi tofomah, zie bij do to-

rn ah.

sxy^ï taksoemah, baadje wa-

het toe ala

10 »

taröpo, troep, divisie -c

van des Sultans eigen soldaten

die van het garnizoen heet

gewoonlijk lèwak.

MMyjj tarompèt, het HoU.

trompet; ook trompetter.

groot!" (uit het Arab.)

latige kabam.

'ÏLuiXTi-tagalngana, eengras-

soort, Anthistiria cihata L.

Bij Filet minder goed Ta-
galgnama.

lérah, pink]

'^^l
,j! ta

aka
n (uit hetl^jyti- t

e h , bedan-
'

• zie bij r

toe détl,
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ïiilï talang ,.„..

koe talaijgah lamö oewah,
ds ruimte er tusschen was niet

ijib- Talai, naam van een Al-
" foersche kampong in het district

Sawoe op Halmaliera.

j^3 T ö i ö fo e ö , naam van een

[liatriet op de Tffestkust van
Noord-Halmahera , behoorende
tot het sultanaat Temate.

^i- Tolökö, naam van een
plaats en oud fort benoorden de
hoofdplaats, door alle schrijvers

tot ïerlucco verbasterd.

JyXs tololé, droog van Imm-
" boe, gabah of pa

hout.

i5i>.*ïto

t o modi. (5B. de klemtoon
valt op de laatste lettergreep.)

siVu tandah, teeken
,
geteekend

(uit het Mal.).

yS tb, ik; wordt gebezigd alleen

of ter versterking met andere
voornaamwoorden van den 1.

persoon , b.v. fa
wadjé maroeah
segd; fadjarf) t

tö

tö tagi, ik

5i>t^3 toeadah, een boom,, Ar-
tocarpus polyphema Pers.; de
vruchten worden gebezigd tot

slaan op het bekken.

sJly toealah, doek, hoofddoek,

sakdoek; toealah wari, hoofd-

doek met omhoog gekeerde punt.

toii

in, op , te, hij; toma
ènagé, op diendag;

I^Ls to a n , heer ; de vorsten
worden altijd aangesproken als

toean Soeltan; zij noemen
den Kesident toean, en voegen
bij andere personen den titel

of naam; niet ambtelijke perso-

an Seeh, Araiier.

een stoel Mtten; toma uga-
rah, 6f * deur of poort.

^sUj tamaté, mn plant, Ly-
^ copersicum esculentnm.

,)U»i' tambaroe, verb.

^het Mal. tahoen baharoe,
waarmede feestdagen worden
aangeduid, meer bijzonder het\

einde der vasten; eenzelfde

samentrokldng wordt in

Makasaarsch aangetroffen.

oLa.^ tambaga, topcr (uit hetUy toetoe, stampen, fijn

Mal.).

^jyi toeboe, top,

m a • t o 6 b o e , de wp van ewn
berg.

Toeboe-toeboe, door
elkaar, tegen elkaar in.

1 1

foy totó-tótö, gereed maken
of houden.



^y tötjah, wors

'genoeg alleen uit

•E TEHNATAANScnr

komt na-

e westelijke

•an het sul-

,^y toec

gieren.

taj oerc

rihl, op het ondiep

m den grond raken

^j3 toesö, met gaten, inge-

lierfd.

toeka

siyj toefall, omvallen.

^^ toekau, verb.

Hal. toek
toe,

/y,- tögoe,
den; tögoe liue

iidög

jjj.3 tönö, in water

weehe»; vgl. dönö.

,^yf toeniroe, speh
vermaken; toeniroe
geesten verdrijven of o^

Dit laatste is alleen gebruikelijk

bij ziekten, tot aanwijzing van
den persoon die genezing kan
aanbrengen, of wel van de ge-

neesmiddelen die tot herstel

moeten leiden
;
gewoonlijk zijn

het meisjes, die wierook en

andere bedwelmende middelen

opsnuiven , daarop in een soort

Jjj* töloe, hoed; toloe ban-

tah, de Soelasohe hoed, van
toSfeasoe-bladeren vervaardigd

,

in tegenstelling van den ge-

wonen hoed, welke van de

bladeren van den boero' is

gemaakt; töloe mésa, een

groote hoed, door vrouwen bij

het toeniroe salai gedragen.

êJ»i' t oei o eng, helpen (uit

^ het Mal.).

jdjj tolah, liitscheideu , onder-

breken; ka ma-tolah oe-

wah, onafgelroken; ook; af-

(het Mal. toelak).

rn plant, Indigofera

tinctoria L. : met het afkooksel

der bladeren worden weefsels

blauw geverfd.

of vocht

ien, sich

springende en joelende den
verlangden naam. noemen. Vgl.

hierover Campef in Tydschr.

Batav. Gen., Deel XXVII,
blz. 440.

jSlgj t ö h ö k ö ,
grondlijster, Pitta

sp. ; aldus genaamd, naar het

geluid dat zij maakt.

^- té, het HoU. thee.

;5i>I.Aj tiadi, vervangen, ver-

ïoisselen.

»Ló' tiahl, in orde, gereed,

-effen, gelijk; b.v. malolöfoe
tiahi bolo foloi, een mii

Madiahl, Meeden, aan-

Meeden.

Sidiahi, gereed maken, in

den imperatief dikwerf bij v
korting diahi.



PxAAJ' tibah-tihah, op

plotseling (uit liet Mal.),

TEaNATAAMSCHE ü

ylM til

jüüj titah, ftetó, tocfett (uit

ïiet Mal.).

Ju:s ti ti, verwisselen, vervangen.

^giXo tédé, opnemen, opheffen.

"^ téro, - "

jüAï tifah, trom ot tamboeryn

van inlandsch maaksel, ver-

vaardigd van séhO' of ligoea-

hout in den vorm van een uit-

geholden koker en aan de

bovenvlakte bespannen met
slangen- of hertenvel, vfaaroj

eenige stukjes verharde gom
worden vastgekleefd. Er wordt

met een stuk hout met
rechterhand op geslagen

door het vasthouden van

vel met de linkerhand de toon

Oiki- tsalati
hat Arah.).

^dCjü tikah, l

tikah akoe
mogen elkaar ?

Sidikah ei sidodikal

263

weef-

(uit

XfcS tik(5, zoeken, opzoeken;

"s'itiké, doen of laten soelcen.

Xü tégo, eiüen, sich ophou-

den, verblijven ; nötégo (van

mannen) en n i t é g o (van vrou-

wen)
,
ga jij sitten ,

set je.

Sidégo, causat. vorm van

id.; sidégo lolahi toma
sigi, zich nBdersetten tot Jiet

gebed in de moskee.

^=.U» djadji, beloven, toezeggen

•'(hét Mal. djandji).

SjL=. djarah, paard; pané
dj ar ah, te paard stijgen of

rijden. Misschien is dit woord
overgenomen uit het Jav. of

Makas., daar op geen der Ter-

nataansche eilanden paarden

voorkomen , behalve de enkelen

door Europeanen of Chineezen
ingevoerd.

fccLa. djangö, mooi, schoon,

fraai.

xali». djangah, schitteren , flik-

keren,

cSU djaga: 1°. haté ma-
djaga, boomtak.

2°. wacht, de wacht houden
(uit het Mal.).

„ISSJLs. djalanggarö, een

heester , Hibiscus surattensis

L. ; bij oogziekte worden de

oogen gebet met de uitspruit-

sels der jonge bladeren.

Bij Filet minder geed D j a-

la ala

fJU djaloe-djaloe, een

plant , Sesuvium repens Willd.
;

het uit de bladeren geperste sap

wordt door teringlijders gedron-

ken.
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Jecl D j a 1-
j

koe, een soort vaartuig ,jonk.

mi? m.
i^A-.cljoengoetoe, mat.liq-rr,,«m.., ,„„,,,. go3i djoengoetoe,

mat uitrollen.

Bij Filet minder
lo-djailo.

sU djalia: 1°. golf; mië ma-
d j a 11 a

,
golven uit het noorden

:

zoo noemt men te Ternate de
deining op liet strand in del''^** ajoema
maanden December en Januari ' '"** ^^^ Arab.).

(ijodjaha, £ ƒ=- dj o, verkorting van dioöe
zie aldaar.

'

1,=. djoea: djoeadanja, het-
">"'- ah m het Maleisch.

sinken (dit

schen).

ffiU djahó,
^b.v sosaha salaka rimoii . ""T

"" '" """ ™°'='='^-

SI djahé sèrwèt hüboedb,\t'y^^°'''^'^S^' ^^'^^°°'^ '"mr
een sil'oerm schenkblad overdekt] ^'"'V, in het Maleisch der Mo-
met een wit servet,

I

lul^l^en kora-kora geheeten

l-^U djai-djai. snd. ,,«„„*> I

™! '?;'*i!*«_^°°^'l g«ÏÏ"okend

"schMiijk; sn

djai-djai, ,..„„..„,.

«aar /»»« fe gaa»„

}iW djaidj, goedvinden, ve'i

kiesing (uit het Arab.).

j;'-?^ djodjarö, meisje, ongi

huwde vromv
; d j o d j a r ö i t j

aankomend meisje.

5Lsu=.djodjaha,ziebijdjah£

(jj^y?. djoertoelis, verb.

van djoeroe toells, schrij-

ver (uit het Mal.).

Djoertoelis lamö, de
eerste schrijver van den Sultan
gewoonlijk als Sekretaris be
titeld.

Dj o

op het

o^=. djoeba, een

(uit het Arab.).

p.^ djoedjoe, i

'^van een kanon.

is-J*=j^ djongihi,
•• mr.

>^;^djogoegoe
der; zie bij djoöf

ff=^
djoem, aameggen, doen

weten (in de spreektaal afwis-
selend met tjoem gebezigd).

•iyijty^ djoemoetoefah, een

plant, Ophioglossum ovatuni
Sw.

; de bladeren worden als

groente gegeten.

,

.

Bij FiLST minder goedTjo-

ZievoortsblJ ngofangaré. ™C)e-toeffa.

iSOy»jjs. d j o e r o e - m o e d i , ii^ d j o ö e
,
Aeer

, bij verkorting

"TOrWffsr (uit het Mal.).
ook djo mtgesproken

f^ ,.
,

.
' Djooe boki, Sultane, ter

yüi=.djoengkoe: oti d;|oeng-l onderscheiding van de prinses-
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sen, die alleen tot
Djogoeg

, ,

of opperste van het volJc, na

den Kapitein-laoet de eerste

persoon.

DjoöB kolano, vorst.

Djoöe ma-ngoia,, pri'ns.

In het Maleiseh derMolukken

worden fatsoenlijke inlanders

dikwerf met dj o toegesproken,

luX^ djahaliah,
"(uit het Aiab.).

schap. Een en ander moet echter

reeds lang geleden zijn, want
het is zeer moeilijk daarover

te Ternate betrouwbare inlieh-

tinge . te 1

yCi=. t

vereenigi

JjjU=. Dj

zijn.

H ; ook

1 bocht gelegen

Ie hoofdkampongs

i_j*ö.
djihi, oe«fcr, en wel eenyan

" de gewone oester eonigszins

afwijkende soort , die zich yast-

hecht aan de wortels van Khi-
zophoren.

jS'Lo- tjatoe, tjotjatoe, ge-
'"" — een vorst aan zijn

tja -- - •

vroeger vol-

„ een onaf-

rijk op Halmahera,

thans naam van een district op

dat eiland, behoorende tot het

sultanaat Ternate.

Ik kan m\) vergissen, maar
liet heeft op mij altijd den

indruk gemaakt, dat door Eu-

ropeesche schrijvers aan het

radjaschap Djailolo meor ge-

wicht is toegekend dan het

werkelijk had. Het bestuur over

Djailolo zal, gelijk nog met
Lolodah het geval is, in han-

den geweest zijn van een Radji

min of meer ondergeschikt aan

Ternate. Denkelijk kwamen bei-

den meermalen in botsing, ook

al door ophitsing van onte-

vreden uitgewekenen of

bannen yorstehjke familieleden,

on van daar vele opstanden

die ten slotte geleid hebben to

dat radja

s>U. tjarah, op c

(uit het Mal.); tjai

iXijLa. tjapiloi

'-"1U den Fit

ah, s

vermengen (het

er).

, de vruchten

: o boom , zie

stjakci

slaat

termü
e-tja

j.S'L:?. tjakö, stol

rlha, het n

wangótjaki
vooravond ; i

elkaar slaan.

gfla. t jak ah, een soort feoade

geest (soewanggi), die zich in

allerlei gedaanten vertoont om
stervehngen leed te doen.

Tjakah ma-bi;dó, een

filani, Chavica majuseula Miq.

,

dient als geneesmiddel tegen
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tiehekst zijn (gogolah aé
tang). ^5^,Ua. t j a 1 a ï b i , honmgsuigers.

soort gatemelker.

***^^- t j a k a i b a h , mom
,

masfer.

üi>\X^ tjampadah, eeuioom,
Artocarpns polyphema Pers.;
de vruchten vrorden gegeten!

gyU. tjalaraangé, drie dui-
^js- tjöbi), even met de Imnd

aanraken, b.v. den Koran bij

de eedsaflegging.
smd, van dieren en zaken.

^r*^*'^ tjalanjagimoi,fó«
*?>?• tjobah, soo, bijaldien,

als (uit het Mal); tjobah
" duisend, van dieren en zaken.

K/oU. tjamah, hals. akoe, als het mag.

fiS*^ 'J ^ '
" ' j ^ i

) «"«, ee» oog'ere-
ji>^ tjööedoe, iets onderden

"fiZa:, dadelijk, oogenUikMigk; arm nemen, gearmd loopen;
domaha t.jal-tjai, wacht een oud gebruik tusschen be-
even. stuurshoofden en vorsten.

yiLs-s. tjotjatoe, zie bij jije- tjörö: een boom, L'rostig-

tjatoe. ma lucescens Miq.; op Java

Jr^^ tjötjöö, zie bij tjoö.
wordt van de vruchten wel
roedjak gemaakt, hier zegt

njf tjoeroem, in een pot
' koken of bereiden.

men dat ze vergiftig zijn.

by" j>? tjörö papoewah,
'^^.j^ tjarita, verMal, »erta- een plant, G-ynandropsis pen-

ieia (uit liet Mal.); ma-tjarita,
het ver?iaal er van.

taphylla DC ; de fijn gestampte
stengel wordt in warm water
gedaan en dit door kraamvrou-

>_aa._tjap, eaehet, stempel ;tja,Tit wen gedronken.
ségèl, rijkszegel. Bij Filet minder goed

jaCö. tjikaboe, een weinig,
Tsjorro boboa.

gedeelte.
(•>?• tjoem: sitjoem, vast-

(jj3^>. tjalaua, broek, (uit het

Mal.).

naaien, aaneennaaien ; zie ook
bijdjoem.

i5^s. tjaiamoi, didsend,
" van zaken en dieren ; van men-

sotien: ngatjalamoi; tja-

}f? t j ö 8 , dienen , een heer die-

nen
, dienstbaar sijn; t j ö t j ö ö

,

dienaar.

iamoi si ratoeromdidi, »^ tjöhö: 1°. griipen, vatten.

tioaalf honderd; tjaiamoi si 2°. sidjöhö, betten.
ratoetofkangi si njagi- Tjöhö-tiöhö tiroe, een
tomodi SI aio = 1879. vogel, Ceblepyris aureus.



,S\óo^ tjida-
boombast ter

achaamdeelen (uit hetMakaa.).

i-xiia. tjingah-tjlngah,
een plant, WoUastonia strigu-

losa DC. ; de bladeren en wor-

tels worden tegen fluor albus

in aftreksel gebruikt.

jOls- t j i k ö , op z% wenden
,

öi'erJielkn ; tjikö hökö,
seeioaarts krommen, nl. van

den weg.

deliéhe toet (uit het Arab.).

JÏLa> halal, «06%, echt;

ngofa halal jang ma-
h , wettige oudste zoon.

h é r a n , verwonderd (uit

het Arab.).

y^w.

i:>*?-tjiiia.

(uit het Mal.).

nji

C

h a b a r , bericht , nieiiws
;

h a b a r , ierichten (uit hot

Arab.).

öJjJU chalifat, verheffen,

mnstetkn tot vorst (uit het

Arab.).

fol^ daboe-daboe, een soort

'toespijs, zijnde een mengsel

erschynen (uit^U hadli
het Arab.).

JLs. hal, eaak, gesteldheid (uit

het Arab.).

. hadji, vader, van vorsten.

het I b.),

n , ongeoorloofd (uit

iukis. hatoebah, preeJ; (uit

'het Arab.).

>jj.k^ hatibi of chatib
' prediker (uit het Arab.).

OC=, h o e k o e m , arf van hoof-

den; ook wet, voorsch. -,- ,

hoekoemoel adat en h. ^Ii> d a k o e , loven,

^i\ö dadi, gebeuren, worden,
• geschieden (het Mal. d j a d i)

;

dodadi

,\o dar ada

^y:. dari, m
-X«b dasta .

zwarte tulband behoort bij het

gekleed zijn van hoofden en

j(i> dafah, vangen, grijpen;



sfh dak
plaatse.

rr^l. ~.-„ .„,„„,,
kameraad

, volgeling ; ook wel

Jh Dal, het S« en 8' jaar van
een jaarkring ; tahoen Dal
a w a 1 , het eerste jaar Bal

;

tahoen Dal ahir, hei
laatste jaar Dal. Deze onder-
scheiding van twee jaren Dal,
in stede van twee jaren D j i m
wordt ook in de Maleigche
landen - ' "
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d a k O e
,

j

Urtica ovalifolia BI. ; de blade-
ren worden op wonden gelegd.

,
te «eri J-ir ^^ylj daoen kagè.

" het ^Kruidje

lom, makker

,

'
(i-ii* tot MaL).

att> d a h a , binnen : t o m a k a-

' mij niet"

^»li> dahoe, berieden, het

C&JIj d

maand van _.
sche jaar.

ybdano of dan
tit

,

stentelgen; djoö

jy

Ihadji, de la

...„ „aha, „,„,„, .,.„

de Immer; n ga par ent ah
daha, gedurende hun

,t<i daoej een Soow , Brugniera
cjdindrica BJ.; de vruchten
worden bij

'

spruw aangewend.
Bij PiLET minder

Da I-da-_ „ „ , „„ort rok
door vrouwen over kabaal cl
sarong gedragen

, die tot onder
de oksels reikt en boven de
borsten wordt vastgemaakt.
" " ~ -

' i i d é , ee

bladeren; bij bijzondere „„„
genheden als tot de staatsie

jg»l.> da hé, treffen, raken, uit-
komen; ook gereedschap, al wat
ergens toe behoort; makoe-
d a h é, eenstemmig, eensgezind
sijn.

»)j.tA»tj dahéngorah, een
plant, Codiaeum moluccanum
Decaisne; de bladeren worden
m aftreksel toegediend bij lang-
durige koortsen.

-AJdus heeten ook een paar
kroonsieraden

, naar den vorm
der bladeren van dezen boom
in goud bewerkt.

5li> dai, zee, veL tegenstelling
van land, zooveel als hökö;
d a i - 1 a i , aa,n den zeekant
'-gl. het Polyn. taï).

ijli> dajang, vrouwelijke he-
-diende aan het hof (uit het
Mal.); dit woord wordt zeer
zelden gebruikt.

_,yiD dötoeroe, donder; d5-^
n g i , ionder-

nt,\^y^\cii dada a . een t
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met iei?elniiüge tempu s door
i
vn^ó d o

hpeoiaal daarm geoefende man-
nen en jongens uit de kampong
Badja, bij Ijezoeken v<m auto-

iiteiten aan den =(iiltan en op

Pdleize vertoond.

7^dblok.

öjiJ dötö

\o,o dodïd o d a , dnihken ,
iieerko-

van een zwaai' voorwerp.

d o d a i , doos , komt over-

met het Mal. iimpat;

yi'j^o d O d

gehoofd.

droogde

Ser. ; de ge-

itgeliolde vruchten

met de zaden

Guilandina Bonduc, wel

als kinderspeelgoed.

wyj dofomah,

Jó,:.

de acMersijde van den berg

,

d.i. de westzijde, die onhewoond

mondbehoeften op ? ; tofc

i ë , si^ ^aten mei den rug
liet noorden gekeerd

;

a h , idem , echter niet

eigen gebruik

deren bestemd.

JJcJ dopölö, hoofd (lichaams-

deel), ook bestuurshoofd.

Bangsa ma-döpölb,
zie bij Bangsa.

sUii d o m a h è, , wachten , zul-

len, een hulpwoord waarmede

de toekomende tijd wordt aan-

geduid ; d om a h
'

tos edö örö mir
ar laten halen ; i

nahi
a, ik

ijk (uit het Arab.).

i d o e b ö

,

kiemUaadje ; n a-

nó haté doebö, zie

lamö.

nja
ö p 5 , rugvin

Jbi>,,> d o d è n g 5 , een gevecht

tusscheii mannen met rotan
,

gabah of stukken bamboe
gewapend ; het wordt bij feeste-

lijke gelegenheden uitgevoerd

en is hij de bevolking van aUe

vermaken het meest geliefd.

lUuOjii of xJbJjJ Dodingah,
naam van een district aan de

westkust van Noord-Halma-

hera, met een kleine kampong
waar dit schiereiland met Mid-

den-Halmahera is verbonden en

vanwaar handelaren gewoonlijk

naar de oostkust oversteken.

Campes schrijft dezen plaats-

naam foutief Bodingga, welke

spelling door De HoLiAunEB
in den 4™ druk zijner Hand-
leiding voor Land- en Volken-
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fUiOyO doden
oefenen

'

gelaster.

dode]

jrtd u ü r o
,
gem

yjc> dööeroe
bij o er o e.

^.)i<>
doeria

boom (uit tiet

ijw^t> d o s a , soi

(uit liet Mal.).

^;jA«.j<> d O s i n
,

ïloll).

DE TEENATAAN80HE TAAL.

Doekö

in 1737 ontstaan (Tgl. Korte
kroniek, Blz. 164, noot 3).

jS^o dükö, een boom, Areca
glandiformis Houtt.
Bij Filet minder goed Doka.

^(> d 5 g ö , bijvoegen, toevoegen;

"idögo, idem; ngapakean
ai dögö ènama-hoenja',

^i'

yi,ii döfoe, s

"talaloe db

n^jó doefah,

^/,o dok

laatate

sUT-o d

chsijn (uit het

schubben mn

,i)öó

y<J doOe, een Joom, E. uguitua
oylindrica BI.; wordt tot velerlei

klemtoon valt op de

d5k£

^5^ döÈ

op de laat

^iJ,.>d5ka

^,0 doek

ahhk,

iha, als, gelijk

:asaliè, bol(
hoe dan ook.

in valt

'P

ook, selfs, slechts,

avastroom, gloei-

iie uit den krater

Wji> d o e g a h
,

jxsfejï , -nauw-

keurig doen (uit het Mal.).

Doegah-doegah, maar,
echter, niettemin,

i^^jii d ö 1 ö s i , een visch soort,

madono, i

elen; 2ie ook t o

iIjjjO d o w o r a h , een boom

,

Intsia amboinensis Thouars.;
de schors wordt in warm water
geweekt en dit door kraam-
vrouwen gedronken.

Bij MiQüEL minder good

^j,^ dowongi, mnd.

y«j<> d 5 h ö

,

'- 5 - d ö h ö

toekomt, hebben, besitteu (wel-

«•; dödöhö, weten, i

'i met iets.



licht uit liet Jav.); ngana

M is je eigendom.

_öl_!i> diahi, zie bij tialii.

'L^o ai tl ah, ergem over denJxn,
' overwegen , b.T. simarali
ngoni ngadibah doka-
sa ha, hoe g^lieden er over

denkt?

^*ji> diti, hagedis; dititja-
• kö, gekko.

Diti- diti, goederen, pak-

ken goed, die men onder den

arm kan vervoeren.
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wordt bij vergüUgiug toege-

diend.

Liso dinö, weefloestel; zie ook
^ tino.

^j déhö: njaoe dóhö, de

wsc/i-soort, die op Java tong-

kol heet en den tjakalang

Imi

,f.

dodéra, siiten,

ten tijde van ; t a t a p i d é

ana rioevfah, maar m
vond hen niet.

,,{^,0 d
^ 7 n.„..^j.

u^f^4> d i h O e t O (

fa'iah ma-dihoetoe, de

eigenaar van het huis; ook

echt, onvervalschtfh.v. ngofa
Mekah ma-dihoetoe, een

dihoetoe, i

lander; mih
toe, haar e_

Djoöe ma-dihoetoe, hei

dan toch

en in dit

: „God kan
dat ik d

"spreek" of „ik mag
als het niet waar is!"

, de groote

s latro, die

vooral door Chineezen met
santan kalapa vrordt vetge-

mest en ook voor Europeanen

een zeer smakelijk voedsel

daarstelt.

jiji> dingö, zenden, sturen:

sidingö.

vSfP dégo-dégo,
rustbank (uit het kas.).

',r, Abel-

achter c

door ma
loeloe

, kaap, en dan altijd

erbonden , b.v. B o e-

a-déhé, kaap Boe-

laroe ma-dóhé,

>\

J
, bezitt. voornw., ver-

korting van ngori, maar ge-

ons kind; niwadjé ri ta-
" at, brefig
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Soms welluidendsheidshalve

bijgevoegd, als rioewa;
riafah (zie bij oewali).

i\jd/»3l^ ratoeromdidi, iwse

honderd, van zaken en dieren

,

Tan menschen: ngaratoe-

^f^h i-^t»emoi,

i^aken en dieren; van menschen:

yifj rato, stoj

S i r a t ö , afmaken , ten eind^

'AANSCHE TAAt,.

^t^ ralia, tm

xS'1^ ragalr, vinger; gia ma-
ra ga h», * vingers der hand.
Deze zijn

:

toegoetiérah, duim;
s a h a d a t , wijsvinger

;

kolano, middelmnger

;

istindjah, ringvinger;
en toegoedéki, pink.
Zij worden nooit afzonderlijk

g.(j
Kadja, tttd vandehoofden

to^fgofhérX''-''^"'''''
""

en op Halmahera van het dis-

trict Lolodah. Het Tidöreesehe

rijk heeft alleen onderhoorige
j

(

Kadja's in Nieuw-Guinea.

^j=.l^ ratji, vergift.

^f, rara: 1°, ,es

,
de duim, e.„..

duim van de vingers der

ma-adé> dokasaha njih
rara, had het aansien van
een onbewoond oord.

,y rarö^hoedararö,,
ken sagoe, sagoehroodje.

ic\. rat, Saad van Indië.

Èl, raangé, dri

en dieren ; va:

ngaroekangé.

il. rapi, doek, die bij

naga), over het gmch
met de beide handen,
vaa het gebed,

uuj^lj raniboeta, de

boom (uit het Mal.).

^xj|^ ranté, fefeB(mthetMal.);
" ranté goeratji, gouden

»h '

dieren ; van menschen

:

jaroeö; öti raoe bodito
i toma ngolo, hoeveel

) e' (en

e"), soovedtien-

id. of haté ma-raoe,
nblad.

tjagah, een plant,



Bidens pedimeularis Gaudich.;
het sap der uitgeperste blade-

ren wordt bij Irodrta gegeven.
Bij lIiQiiEt. en Filet minder

goed Koetjaga.
lï^aoe parörö, eenheester,

-TAASSOHE '1

: cochieatum Miq.

;

de bladeren worden gelegd
builen of gezwollen deelen.

^iU raij daar
Rai-rai, een (grassoort,

Achyrantes bidentata
~'

oJiXiuuj resident, h

van bestutir.

yiSj roekoeöe,

liet Udden (nit het Arab.).

;5U«) roembai, soort prauv>;
" door Europeanen is dit woord
verbasterd tot orerubai en

Roembai saja^, een
roembai met ingesneden figuren.

iyix^ romotoha, viif, van

zaten en dieren; van menschen:
ngamotoha.

tXjtXjO) ndidi, twee,

zaken en dieren; i

t^yx^ rimoi, één, van zaken en

dieren, zie tij amoi; rimoi
ma-sonangah, anderhalf-,

ad-der elkaar; ma rimoi, ge-

m o i kan ook tot

'y^j Robo, Woensdag (uit het

Arab.).

xjjy roebah, omvallen, instorten

(uit het Mal.); ook uit elkaar
gaan van mensehen, b.v. ana
djooe bobato si ofsir
moi» imaroebah hangoe
ibrenti toma ngarah la-

mo modjoe, * bobato's en
officieren gingen niet weg en
bleven nog in de groote poort.

^jj roebi, aarden tampajan.

x3y rötah-rötah, een plant,

Oissus repens Lam.; de ver-

schillende deelen worden uit-

jeuking ê . . ,

Bij FiMT minder goed
Goemi rotto-rotto, welke
benaming MiquEL als op Timer

,^
roeroe: 1°. hoeda roe-

roe, sagoemeel, zooals dat in

toeman of pakken van rt 40
katies vervoerd wordt ; derge-

lijke pakken heeten ook wel

laten drijven-

,> rfirö, lang v
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angé tomodi,

y^U^) rorakö, een hefii

Pai'kinsonia aeuleata L. ; het

uitgeperste aap der bladeren
dient als koortswerend middel.

ï'hv i-oïaiio: maroi-a

uitpersen
,
uitwringen.

tiera littoralis Dryand.; de

schors dient als middel tegen

Bij Filet minder goed ff. o

^5,J)
roré, gierst; wordt op e

" kele plaatsen in Noord-Halm
hora verbouwd.

i^Ajvji rorébé, om het seers

" om het hardst; marorébt
iets om het hardst doen, wed-
'ijjver&n.

}ij)t) rorégee, ander^ anderen;

wordt achter het zelfst. naamw.
geplaatst, b.v. oena öfiri

met een rood ftfwweelen overtreli.

^g%i\^) rorché, soort vaartuig.

Jijj röfol, het Hoh. roffel.

_jij^ rèfoe, rukken, afrukken,

hun of haar naam; ma-ron-
ga, de naam er van, b.v.
koga si ma-ronga öti, al
wat prauw geheeten wordt.
Konga-ronga, hoofden die

een naam hebben, zooals o. a.

de riiJcsgrooten (in het Ma!,
man tri), die aheu het contiact
van het K. I. Gouvernement
met den Sultan mede onder-

Bon

fsi,, roepah-ro<

(nit het Mal).

xs^jj rit j ah

Capsicum ap.

Ritjah dja
van Piper nigrum.

peper,

h , de zaden

^%ri
" komen tot (uit het HoIL).

,j, riö: marlo, helpen; b.v.

oena bmariö, hjj hielp h&m
of haar.

g.f,
riha, vlammen, flikkeren.

Jjj) rial, reaal, een denkbeel-

dige munt, ter waarde van

/1.60; wordt nog verdeeld in

4 soekoe en de soekoe in

6 koepa
7 ets.



^5^^
djéré, offerplaats

, graf vt
"--

'
-•

ofü - - ^

ijUj dj a man, i^a (uit het Ar.).

Sl;U^ djairat, offeren, iidden,

bij liet bezoek aan een heilif"
plaats (uit liet Arab.).

Lr

J-oL. sabel, het HoD. saM.

x=>U, sa dj ah, skchts (nit het
Mal.); parasadjah, om niet

iX^ sarah, aansteken, ontste-

ken; fèsta sarah tatjoli,
het inimjdmgsfeest

2°. suid, zuiden; „„
bij tarah en koré.

^sL»; sari: 1°. schepper, sj

" om te pagaaien (höroe).
2°. verlang

willen , van pi

<L, sasi, stoe

ook

(uit het Mal.).

yi\^ safö, hom, t

een eed af-

, uitermate

/!
'U

., ,.-:h; ibada
ah, hij gevoelde i

achter Soahsio op het eiland

P^U. sagoe-sagoe, lans,

speer, gewoonlijk van hout
vervaardigd , ofschoon somwij-
len met ijzeren punt. Oudere
Europeesche soMjvers over de
Molukken noemen deze ase-
galj of hasegaij.

fJU sala-sala: manoesia
s a 1 a«, lieden die iets misdn
hebben (uit het Mal.); ook

yL» salö, hars.

Salö boboedö, eenboom,
ammara alba Sumph.
Bij MicjoKL en FasT minder
)ed Salo-baboda.

jyl^JLu s al i moe 11, een boom,
" Cordia subcordata Lam. ; de
bladeren worden bij fluor albus

„ FiiET minder goed Sa-
limoeri, Saloengeri en
Tsjali-moeri.

xLi, samah: 1°. de vlerken
eener prauw, in het Maleisch
der Molukken séma'.

2°. krokodil.

^J^JU, sawan, stuipen vankin-

xjjU sa o e bah, houten betel-

doos tot opberging van tabak,
smAvruchten

, pinangmten

,

em. ; meer bijzonder in gebruik
op zee en dan tegen het nat
worden dier ingrediënten met
een houten deksel gesloten.

^jLw saoe, uitzuigen, b.v. sui-

kerriet als versnapering ge-
bruikt.
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»U sal
,

en das van de voeten: met-

sooi; kaoes ma
ondervlakie der fo

volging van het Maleisclie cföLjU*.

bawah tapak kaki , liier "

in denzelfden zin gebezigd , I

V-V"

daar de Vorsten, gekleed zijnde, 1

kousen dragen. Deze laatste s^*.»

gewoonte bestond al ruim 200

jaren geleden. Vgl. Vammtijh,
P, blz. 112.

Sosaha, scimnkblad.

;ij MiqnBL e

iSajami

sibané,

l FlLi inder

zie bij pané.

bij bal.

omdat (uit het

ystLui ssboe, warm, heet; até
sahoBjWarmtmter, waarmee
eehtBr ook thee bedoeld wordt

;

sosahoe, seer warm, dus

ook heete koorts.

iJm sajah, bloem.;

"sajali^

S a j a h b a k é , een OfcAïdee,

Grammatophyllum scriptum BI.

Sajab dodopola.eenj
soort, KylUngia monooephala

Kottb.

Bij FijjET minder goed To-

latopolo.
Sajab kastéla, eenplant,

Pentapetes plioenioea
,
L. ; de

bloemen dienen tot versiering,

de schors is een middel t

buikpijn.

Sajah matahari,
sierplant, Pentapetes sp,

Sajah manoeroe,
heester, lasminum Sambac Alt.;

do bloemen worden in het

'

h, loods, tenteener

prami); in vele strandnegorijen

een overdekte ruimte tot huis-

vesting van vreemdeUngen

,

die aldaar hunne goederen kun-

nen opbergen en koken, ook

wel als plaats van bijeenkomst

tot bespreking van ontvangen

bevelen door de hooiden in

gebruik,

)oi, zio bij boi.

bcbah, een stuk lyn-

i^;*--

»«*-

tusschen de beenen doorgehaald.

^^*A«, siberé, zie bij féré.

I jkA« s a b é a , bidden (verb. van
^s'embahjang); ana djoöe

^Lx.v. satanja, paleis (vorb.

van astansi).

aikjM stamp ah, kroon; alleen

bij groot ceremonieel door de

.iUi» satèngah, hc

'iren; oras tjakö
gah tomodi, half

uur.

iidjöhö, zie bij tjöhö.

aliX» sadang,
'-

(uit het Mal.).



s a d a, Il a , titel van dengein

liet opsicM heeft over

het Sultanspaleis aauwez
en over hen, die d.iar hnn

edidi, aardbeving

sclioÈken.

.J^i^ saragi, metalen bekken,

" gong, nl. de grootste soort, die

aan een touw
1 wordt.

)S]fMl aha
'erlmndigen (uit het Bal.).

ly^ sarta, en (uit het Mal.).

^Xa=.^ sardjéti, ;

woord.

geant , onderofficier van het

leger of de schutter^.

Ic^M, s a r a a
,
priester , heiast met

de Imndtiamng der geestelijke

wet (uit het Arah.).

H o e k o el

geestelijke wet, in tegenstelling

van de hoekoemoel adat
of wereldlijke wet , die op plaat-

seUjke gehruilcen is gegrond.

SÜHM ÏAAt,. 477

een plant, Fleurya interrupta

Qa.ud. ; de bladeren worden In
altreksel iji) koorts gegeven.

Bij Filet minder goed So-

ohi, afgezant

t , het HoU. servet.

, schenkblad; zie

^::Oy.w se

ook l)ij

;i>5j.j «jy^ifcAw sosörö bob

personen sosoedo, z. ald.

yjj.»».*u s i 3 o e p o e , zie bij

f^^i»*» sosoekö, paalworm: er

is nog een variëteit van, die

kalafah heet.

M,^^^ soaéba, de lieden, die
'

eten Sultan wlgen als hij ergens

heen gaat en dan sijn stok,

sabel, pinangdoos en kmispedoor
nadragen; met de officieren

on djoertoehs worden zij gere-

kend tot de ngofangaré
péhak raangé.

eerder; ifiri sosirah pasa
m a r o e a h , sij loaren al eerder

gevlucht; akoe oewah sa-

kali^ ana ihoroe sosirah,
Jiet is volstreU niet geoorloofd

dat zijj eerder pagaaien.

^^i.a.«, sisiökö, zie bij siökö.

_,!.».» sangadji, titd van een
^ districtshoofd of hoofd over

Soah Sangadji, detem-
pongs benoorden het paleis, 'm

tegenstelling van Soah Sió
of kampongs besuiden het paleis.

angka soet;
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jjyüt*» s a n g k o 1 é ,
peervormige,

" mand, gevlochten yan sého-

1 op den ruggedra-

n VTuehtea,

i TEENATAAOTCHI! TAAI,.

yd», sap toe, Zaterdag (nithat
' Arab.).

f JU-, sakali-ka
"(uit het Mal.).

y»jLï^X*» aekretaris, de hoog-

ste in rang der aan het hof
verbonden -schrijvers , ook we!
djoertoelis lamö gcheeten.
Ter onderscheiding van dezen
heet de gewestelijke Secretaris

in de wandeling fiskaal.

«j:aX.«j sakétah, een boom,
Alenrites triloba Forst.; de

schors wordt aangewend bij

spruw van kleine kinderen :

van de zaden wordt olie bereid.

J^Ci s a g a 1 a , alle (uit het Mal.)
;

ofschoon het strikt genomen
alleen een meervoudsvorm aan-

duidt.

gololi, bij kc

^^UL. sog„^, „„_._ _„
- mlng voor paUng-söoTten , An-

gullla.

xïSU. salakah, aeYiw.sSeej-CTi

(uit Let Mal.).

j^^«» silagi, staan, van hoof
den en vorsten; van mindere
lieden: kokökö. Dit onder-

scheid wordt echter niet streng

gevolgd en naar het mij voor-

komt is silagi meer opstaan,
b.v. van menschen, die hebben
zitten eten.

-5U salam
Arab.).

groeten (uit het

^gffiSU silah , zie bli lahi.

^5X1». salai, ffoede geest, meer
" bijzonder een zoodanige die bij

ziekte hulp verleent; toeni-
-al--, ,,

bij toeni:

jOliX-Lu soldadoB, soldaat.

^^iLiL^ salahakan, titel van
de vroegere stedehouders des
Snltans te Ambon , nu nog
behouden gebleven voor liet

voornaamste op de Soela-Eilan-

den aamoesige hoofd.

^jCu*^ sambiki, een plant,

Lagenaria hispida Ser.; de

vruchten worden gegeten.

xêLu», sonangah.fer s^de, aan
den kunt, op sij ; tégo ma-
sonangah, op den kant van
iets zitten. Ook: een gedeelte,

de helft, b.v. domaha oras
ma-sonangah adi, micht

tengah.
Bimoi si ma-sonangah,

anderhalf.

^jiU*u sinapan, geweer (het

HoU. snaphaan).

fjuyiXMj Santosa, naam van

een beek nabij het paleis van
den Sultan.



Jl.

t 30, en, met, mede.

ia wal, de lOo maand van
iloham. Jaar.

-lyM. soeba, zooveel als het

Mal. sëmbali , eer heteijsmi

aan voornamen; té dé soeba,
de handen o])hefTen tot het ge-

at, vriend (de Mal.

1 het Arab. woord).

o, gelasten, bevelen,

; sosoedö, dit lier-

doen en ook hood-

, zie nog bij aoeso-

erat, hrief (uit bet

5, vlieaen; sisi

nVe^j"

•• rollen.

ff"

'

heeater, Dartus perlariui? Lom.;

de bladeren worden uitgeperst

en het sap bij koorts toege-

Bij Fii iT minder goed Soffo

!n plant,Söfbmoei
Vernonia leptophylla DO.

;

doelen der plant dienen als

geneesmiddel bij lendenpijn.

Ay^ s o o p o e, naar buite'ri homen

of gaan; sisoepoe, doenuit-

homsn, ronddienen.

JiyMé soekoe, denkbeeldige munt,

ter waarde van '/j reaal, zie

bij dat woord.

Sym s o k i , een boom, Bruguiera

Rumphii BI.; de stam dient

voor brandhout en voor stijlen

of latten van woningen.

foe,de

, „ , zooals die

uit Nieuw-Guinea door hande-

laren worden aangevoerd, naar

de soort ondorscheiden in s,

atji ,. A¥

söfö of bat

en ook van een paar
op Ternate, door

bewoond.

^ het HoU.

del voor

mahadika,
verwijld.

)rbëlong,

^r^

>rj.

soné, dood, c

trict op de westkust van Noord-

Halmahera , behoorende tot het

eiland Ternate.

fö öho, de\ Door vele schrijvers is deze

'lorden gegeten.\ naaan verward met Sahoe en
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door

'ir* lOyk, kampong

;

avau ujie, zeer ruim plein
vóór het erf van het paleis.
Ook seeëngte, "b.v. moté Hiri
si Baboea ma-aoah, ^as-

straat tussclien

^
Soah Si ft (bij verkorting

Soasio), (te negen Ja

waaruit op vele piaatser

i
bestaat, dus

Soah Ealia, de vierkam^
pongs der hoofdnegorij Sawoe.

NB. Hoe onvoorzichtig het
is de afleiding van woorden te
verklaren zonder de taal te
kennen, moge blijken nit het
opstel van Teijsmank over

blz. 606, waar
konörah wordt
door swafco =

irah =

i^yy^ sowohi, titel van den
persoon, die het toezicht heeft
over de rijkssieraden en o
de in het paleis werkzame
dienden; een mort opzichter,
die bij alles wat hij gelast vooraf

"""
1 den vorst moet

J^W- sowé

jSfyM. SÖhft, 1

, reiger.

jltióA^ sahbandar, titel van
den persoon, die liet toezicht
heeft over de vorstelijke vaar-

daarop werkzaam

^ si (ook wel maar minder
juist sé uitgesproken), met,
aan, bij, door, naar.

Vóór een werkwoord ge-
plaatst geeft het daaraan een
causatieve beteekenis , b.v.

g a s a
, brengen; s i g a s a , doe?;

iréngen; in dit geval verandert
soms de eerste letter van het
grondwoord of wordt er een
letter tusschen gevoegd, b.v.
isó wordt sigisé, kodiho
wordt slgodiho, wosa
wordt singosa, oeui wordt
siwoeni, oetji wordt si-

goetji, pané wordt siba-
né, tégo wordt sidégo, enz.
Dikwerf wordt si welluidend-
heidshalve in den zin geplaatst,
b.v. madéro si djoöe ko-
lano,_ toma si foetoe
ö n a g é ; het is dan niet te
vertalen. Evenmin brengt het

nis bij toevoeging aan verbin
dmgswoorden, al verwisselt var
deze ook de eerste letter , b
simarah = marah, sig..
do = kado, sibapo = papo.
sikaarah = kaa '

fjAA.*!, sibo
varen, Cj ^.
NB. Op Halmahera beteekent

dit woord Imdwincl.

6, een booni-

jrborea L.

MV^ sahadat, imjsmnger \^)i'>^ ^

-3 bij rag ah. fax.-, sél

, zie bij bori.

'ij iets of iemand
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komm , naderen (uit het Mal.)

:

tegenover vorsten ook opwach

jjS'lju.u, sidagi: 1°.

•• "'Hiasüng ; fiii.s.gi ai

irrhee.

2°. eausat. vorm v

(jJ^cJla*. Siciangoli, een
streek op de westkust
Noord-Haimahera , waar „„„
het strand een Ternataausche

yCy. Sik

Wc; in het Maleisch der Mo-
lukken gewoonlijk als sèmpé

1 lusthuia heeft.

jiXxM' si doe, fakkel^ z;

woonlijk met damar
bamboe.

8>.(\a.u s i d o a h

,

15i*^*"

(Zie bij daoe') ot

seü op kleine

ygiXfr" si dl, z(

van een schip,

^jtX**. sidégo

^\^ s i r a t ö , ten einde brengen

zie bij rato.

e bij t

sèh: to ;eh, titel

_U*«; singadja, bespatten,
^zie bij hadja.

ij^^^sing
zie bij wö

^jï*.», sèpé, aarden of houten

iSffhJU^ sikllwak, schud-

wacht.

,<i\£j.M> sigado, «oi, totdat; zie

bij kado.

A^S^ slgaro,
lasten ; soms t

slgaro soedö,

^£»^A*k. sigoetji, overkomen;

•zie bij oetjl.

^jiJkM/ sigl, TOoste (uit het Ar.).

.-luaXj-cu sigisé, luisteren: zie

^j ïsé.

JjCi.» ségèl, het HoU. segel.

«JU,^-, saillah, denkelijk verb.

het Arab. M 'U^jt.

^yU*. sèlong, Ceylon: alleen

bekend door de van daar af-

komstige valsehe steeneu.

^jJLk*u silom, en.

iUa.w simarah, en; zie bij si.

Ofschoon het geheel hetzelfde
'ï mara, zoo wordt
toch algemeen jx

^JyXf^ sinolé, met geraspte

< toebereide sagoe.

: 1°. negen, van zaken
van. menschen:
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2°. ach! helaas!

j5^^A*w siökö, een, enkel; sis

ökö, dese of gene, ieder, ei

of ander; ngasisiokö gil

ah, alle g

S'}}^ siwpeni, k

zie bij oeni.

y^i,^ sétiö, een bo(.
, _—„_.

saccliarifera Lab. ; de bladeren
worden bij fluor aibus tot rei-

niging gebezigd.

yiU-yw si ja saja
1 plant , Dioscorea aculeata

L. ; de knollen worden gegeten,

de bladeren zijn een genees-
middel tegen boelah.

jkA satar, geschrift (uit het
Arab.).

)Ujo sabar, geduld (uit het
Arab.).

«A.^ soeboeh: waktoe soe-
^boeh, de tijd wor het morgen-

gebed.

aïó.^ sadëkah, offerande, lief-

degift, (uit het Arab.).

e)ljl.ö salwati, gehed om barm-

hartigheid in te roejien (uit het

Aiab ), wnidt gelezen door hen
diB op fee'.tdagen langb de
huizen rondgaan om gtld m
te zamelen.

\J\pa tawaf, rowdj/aa» (uit het

Arab.).

(uit het Arab.).

j.»U> lahir: silahir, uitspre-

Iien, openbaren (uit liet Arab.).;

üiJiiU adat,
(uit het Araï).).

jyU akal, vernuft, schrander--

heid (uit het Arab.).

,_j.jLs^fi SLdjsiihjWonderbaarl^li
'

(uit het Arab.).

„iXc oedoeroe, Mch veront-

schuldigen wegens siekte (uit

het Arab.).

^JU galib, gewoonte, gebruik
'

(uit het Arab.).

vadjé,
entah,
Wordt ookalsbezitt.
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gebezigd, b.v. ngafalali, liwn

of haar kuisen; ngapoedji',
Mn gebeden; aiia ifiri ti'ka

vluchtten

en hun vorst.

i5lLê ngaai, e

" Sterna, sp.

Ngaai ma-dodéra, een

dravend stuk hout of iets an-
ders, waarop die vogels sich
nedersetten.

yS[A ngatö, baas maar alleen

op vaartuigen; ngatóhéma,
* man die op den voorsteven
eener praim staat en uitkijkt

naar steenen en ondiepten;

n g a t o h o e d i, hoofd der roeiers.

Men zou ook kunnen zeggen,
dat] de eerste te bevelen lieeft

over de lieden, die vóór in een
vaartuig en de tweede over
hen, die achteruit

fj5=.li ngadjé-ngadjé, of ge-

'woonlijk ngongadjé, verhaal,
verhalen ; isingongadjé,
verhaald worden.

adé,
^^elen

,
verkleeden.

2°. meer.

In het Maleisch van Ternate
wordt een meertje gewoonlijk

met het aan het Spaansch
woord 1 a g o e n a

yU ngarö, een boom, Klein-

hovia hospita L. ; de schors is

een middel tegen diarrhee.

sjLê ngarah, deur, poort, in-

gang, deuropening,

Ngarah lamö, de groote

poort, tevens %f:aGhthuis, gevan-

genis en raadmal aan het einde

van den groeten weg naar het
paleis.

Sgarah itji, de kleine

poort op zij van het paleis,

voerende naar de bijgebouwen.

ïfgarah oepas, de oppas-
serspoort

, bij den ingang van
het omheinde Sultanserf.

Kota ma-ngarah, depoort
mn hut fort.

jSïgarah ma-béno, deur-

post, en van daar naam van
een doorgang tussohen twee
rotsen nabij Lolodah op Hal-

mahera, bij Valintutï als

Poort der Moluecos vermeld;
deze laatste omschrijving is op
Ternate niet bekend.

^1^
%l; falah nga;

j*uU ngasé, een plant, Calo-
' dracon terminalls Planch. ; de

stengels zijn een middel tegen
dunne ontlasting.

Hg Ölü(
ter, Cordyline Rumphii Hook.

Bij Filet minder goed Hgas-
sie kolotidi.

-.a*uIê ngasiö, negen , y<in m&a-
"schen; zie bij siö.

^^JU ngal
i; ha

ma-ngali soedidi, om van
hei gebeurde tijdens de aard-
beving kennis te geven.
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^JU ngana, gté,n, i

vrouw. ; ook bezitt.

r dan met bijvoe

F. TERNATAAWaCHE TAAL.

, b.v. gana
gdt. Vóór werkwoorden staat

het öf alleen of met bijvoeging
van n5, b.v, ngÈiiia nö öhö
hoe da, gij eet aagoe.

(5iX4Ï£ ngatomodl, se»cB,v,
" menschen; zie bij tomodi.

^yf^j^
menschen

:

e bij

êlJ-/ ng
van menschen ; z

;angé, t

ie bij raangó.

l;,/ngaroera, .^, Van:

schen; zie bij raha.

jjjÊ ngaroeö, hoeveel,

menschen; b.v. lömoe i.„„
roeó kagé, homieel menschen
sijn daar bijeen? Zie ook bij

^'sche, zie bij raha.

itji, .

^^0^ ngöngoedi,
" göngoedi, het r
sturen.

^yfU Dgöng„.,
"broers of msiers of

jjS'LOt Kgofataké, naam van
• een kampong onder het gebied
van Hékoe.

^jL4i£ T^gots.Rg3.v6: 1°. naam

achter de groote i

2°. collectieve be „^ , „„^

hen, die de betrekkingen van
ofsir, djoertoeÜB en so-

sn, en dan ge-

angaré péhak

3°. Zie bij fangaré.

5j.*A*tóngofamanjirah, Jmm-
ponghoofd ofonder dezen (woor-
delijk oudste kind).

Jü-U nglafadl, wijze om hel

gebed voor te lezen (uit het Ar.).

i^ ngamotoha, vi/jf, van
mensehen; zie bij romotoha;
soedö ana ng;

djairat.

^d^ ngamodi, twee, van
"menschen; zie bij romdidi.

^\yc. ngoeai, sloot, ravijn,
" gracht, droge beek met steen-

achtige bedding. In Iret Maleisch
der Molukkon algemeen als

brangka bekend.

jjiyÊ ngoté, trap, stoep; ngoté
•• ma-adoo, onder aan de trap.

liet paleis van den Sultan is

tegen de behing van een heuvel
gebouwd: achter met den be-
ganen grond gelijk, heeft het
aan de voorzijde een stoep van
34 treden.

itjö: biangotjö.een
...j,- , vooral om het

paarlmoer gezocht.

en boom, Bvia

parel

paarl]

,Cfi. ngo
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amara Commer
worden gegeten

Bij MiqnEL en Filet

de vruchten

incler

vS)j= ngori, ik, pers.

mann. en vrouw. enk. , tegen

minderen gebruikt; ooktezitt.

•i.v. ngori falaii,

Alö pers. voornw. voor werk-
woorden geplaatst, wordt
1 5 tusschen gevoegd , t. ,

.

ngori tö golalia, tódeeröM.

^^ ngö 3 bij .

jowyÊ ngoesoe, een &oom,Ter'
minalia Catappa L.; de schors

ia een middel tegen spruw bij

kinderen.

Bij MiqcEL en Filet m
soe, dat Moluksch-Maleisoh

,-=>U.ê ngongadjé, verhaal,
"Zie bij ngadjé».

i_j.c Dgofa, kind; ngofa no-

naoe,aoOT(;ngofa fofohéka,
docAter; ngofa Tarnaté.ee»
Ternatarm; ngofa Mekah,

, kraam-
ijirah,

kinderen en betrekkin-

vorstelijke

y^^ttlt'^. gensteUing van hen

hieronder worden zoowel man-
als kinderen in

Eigenlijk een verkorting v
:ofa i ta

jijyjè ^gofaöedoe, naam vau
een kampong nabij ïoloko.

/,t ngoko, weg.

j5^ ngogoe, eten, spijs.

iangaré ngomi voor
nen en fadjaro ngom
vrouwen.

Ook bezitt. voornw. e

dikwerf met

^'y^

t bij-

ngomi ma-goera, on
A'óór werkwoorden i

voeging van mi, b.v. ngomi
mi wadjé, mj sprelxn,

ni, g^lieden, pers.

mann. en vrouw,
mserv. ; ook bezitt. voornw.
en dan met bijvoeging

, bv inir nja
ulieder üisoh.

Vóór werkwoorden wordt in

beter ni tus-

adjé, gijlieden zegt,

Ngoni wordt ook in het
enkelvoud gebezigd, als men
een mindere om bijzondere
redenen niet met het f

ngana wil

ngow nja
-, --i MscA-soort, Hemi-

ramphus, vooral door de be-
woners der negorijen!
op Tidore gedroogd
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zouten in den handel gebracht.

^jf^ ngöömi, groem duif.

,jj^= ngööwora, de patola-

slang, Python retimilatusi dit

is de eonigste gevaariij ke slang,

aaar de grootei;e soorten zelfs

vrouwen en kinderen aanvallen.

Hiet gevaarlijk zijn op het
eiland Ternate deze soorten:

de wangé-wangé, met
groene vlekken;

ds saihörft, geelgeatrou^,»,

die vooral op kippeneieren

aast
f

eude mataboeta, diezioh

kronkelt als een blinde zonder
den weg te kennen.

I^jttjc ngohia, slarig; zie en-

-kele soorten onder het voor-

gaande woord.

yUè ngit

jiijwè. ugidoe,

Jm ngélé, Al

>tJ:jÊ nganjagirara, gestig,

van menschen; zie ook aj'a-

^iX^nganjagiraangé, der-

tig, van menschen; zie ook

dytUX^ nganjagiromdidi,
twintig , van mensclren , zie

ook njagiromdidi.

iSft^ nganjagimoi, tien,

"van menschen; zie ook nja-

yjU fa-tiö-i óp «!» rei, Ê» het

'•iiSiêmn-iietjsgetégsM, ineen
•Jtêre orde plaatsen.

j.3li fa toe, greep, heft, hand-
mit; dari ma-fatoe, het

heft van een mes.

(J(U"U fasik, -t?ïe/'(uit het Ar.).

jéLs fan go, betaling, heialen;

fango goeroea, hmengeld.
Op do hoofdplaats is dit af

gescliaft, nadat Ternate in 1864-

tot vrijhaven is verklaard ; te

Toboengkoe en Banggai nog
bekend als lahoeh hatoe of

cmkeragegeM, hetgeen wellicht

ziet op het gebruikelijke hou-
ten anker,

steen i

sJU Falarah, naam van een
onderkampong van Soahsio op
de hoofdplaats , waarvan de bo--

bato de eerste plaats inneemt.

»iU falah, huis, tooning; fa-

tah mare, steenen huis; f.

ngasoe^ huis op palen; f.

fargol, zie liet laatste woord;
f. gabah, huis met gabah-
omwanding; t Soeltan, Sul-
tanshnis of posthuis in de
bnitennegorijen.

Palah-djawa, het crfter
hoofdplaats, ivaar de woning
van den Sultan van Tidore en
tal van andere htiisen op staan.

^U fané, opkomen, rijsenvan
-'- -aan; arai ifané foe-

ijagimoi, de lOenaoM



jLi fa O, uiünkken; is altijd met
liélo verbonden en daü het

uittrehken mn siatmn^

aan praiiwen in zee tegen het

afdrij- -

üï! tUBNATAAKSOHE Ik/O,.

deze Imizen
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^>^?:
ffitOi , urg,

1 mate; talaloe fbtoe

•jlssj fadjarö, ik, pers. voornw.

vrouw. enk.

,

tegen meerderen en ilan gewoon-

lijk met tö vereenigd, b.v.

fadjarö tö oki, ik drink
Vóór zellst. naamw. wordt

het een hezitt. voornw., h.'

fadjarö ngofa, m#)t M»
Fadjarö ngomi, 114

_

li, b.v. fad-

ja i dó

ë>^Y
% fluit, tot teeken van bi

roeping der kompagnle.

^Oyi fardoe, zie bij roer

jSyi fargol; falah fargol

(gewoonlijk folah fargol,

omdat die het meest op Ti-

doreesch gebied worden aan-

getroffen) , huis met een dub-

iele bamhoeeen omwanding
welker ruimte met koraalsteen

% buiten 'met een dikke kalk-

laag is bepleisterd; derg(

woningen hebben het voorko-

men van steenen hmzen en

van daar wellicht de zondi

hnge naam. Campen bfibchrijft

i het Tijdschr.

volgreeks, Deel

VIII, blz. 164- Eds alleen eigen

aan de districten Jlaba, Weda
en Patani, dat een vergissing

is, daar ze o. a. op de hoofd-

plaats Tidore en oök hier en

daar op Tei'nataansch-Halma-

hera voorkomen: hij geeft den
naam echter niet op.

-lyi f rei, het Holl. vry; si-

Freiman, particulier; pa-
ïéfreiman, geioone kleeding,

;een dienst- of staatsiedracht.

^i,.^ fèsta, hst Holl. feest.

jj.lii fan gare, ik, mij, pers.

voornw mann. enk. , van m,in-

deren tegen meerderen (ook

wel ngofangaré); ter ver-

sterking wordt tö bijgevoegd

tot fangaré tö of ngofan-
' ^ gofan=

batö,
tö

. dan ter versterking met
i, b.v. fangaré ngomi

em. Ookbezitti-ï

b.v. fangaré bti, mijnpramo.
NB. ïfgori beteekent ook

uyii, maai- meer int de hoogte
als van een vorst tot zijn

onderdanen, eenigszina als het

Mal. kita.

/^ föföki, n plant, Sola-
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; de vruchten

n op verschil-

lende wijzen toehereid gegeten.

Bij Filet minder goed ï o k-

ki-fokki.

jCl^ fofohéka, zie bij fo-

iiéka.

«wii fakat,
raadslagen (uit het Arab.).

pyXJLi falaloem, slaaf.

(5jjj foloi, meer, meer dan;
" wordt steeds achter het bijv.

naamw. of telwoord geplaatst,

b.v. lamö foloi, ngaratoe-
moi foloi.

In de spreektaal veelal lébé
en dan vóór het adjectivum,

b.v. lébé laha.

^Ui fonai: öti fona
" prauw , die gebruikt w
de tjahilang-ylssabeiii.

yj fö, wij, pers.

tagi.

y^fi fösö = bobösö,

iS^fyi foforai of bé

rdt bij

' gaan; fö

Met de voorvoeging van fö
schijnt ook wel de onbepaalde

wijs te worden bedoeld: de

voorbeelden in den tekst zijn

in dit opzicht niet zeer duide-

Ujk bij gemis van andere pro-

nominale voorvoegsels.

wyi foetoe, nacht, awnd; di-

foetoe, morgen, den volgen-

den dag ; söfootoe,'s nachts,

des avonds; sö foetoe si

wangé, nacht en dag (uit

dezen vorm blijkt, dat de in-

landsche berekening , waarbij

de dag op den nacht volgt,

reeds dagteekent van vóór de
invoering van den Islam), so-

foetoe tarah, dienselfden

avond; foetoe konorah,

oyC^^y forskot, het HoU.

s^yi forah, vlakte; forah ma-
diahi, groote vtalite , ook

0^;^ i

%n den berg

%le.

s , hot HoU. voorhuis.

z. ald.

a fofo-

:a-ngofa
ewah,

n plant, Phaseolus

e minder goed r u 0.

ao'e fohéka tagi

i? gé öriki ana
fohéka ri-

Fofohéka

Zie ook bij ka

^fUii fitakö, een boom, Calo-

phyllum InopliyUum L. ; de
vruchten heeten tjapilong;
de schors wordt in warm water
geweekt en
te drinken t^

Bij FiLiT minder goed

dakka en Tsjopelon.



f^A.i fétó-fété, een plant,

" Crinum asiaticuin ; de bladeren

worden op brandwonden gelegd

bast gesneden, dient dikwerf

tot aas bij bet vissoben met

de bjn.

sli faïtji,
" fofohéta,
deren.

Bj^ firah,
'^ en zusters; tir

hoetoe, broêrse

i5,*i féré, klimmen, beUimmea,

~'öpgmn; iféré toma kada-

;
faïtji

,-di-

zusters van

sche dansen heeft de Sultan

eenige jongelieden laten oplei-

den, die de viool, fluit en

triangel dragelijk bespelen.

Ij

ijêlï kali, ojjperpnesJer (uit het

Arab.).

jjtsj" kor aan, de tora«(nithet

Arab.).

J^ koeat of sikoeat-koe-
at, soo spoedig mogelijk (uit

het Arab.).

^JS koebo
^^rab.).

' (uit het

(woordelijk ,
—

steenen trap van 34 treden

,ng tot de

u.„t, versohaft).

Sibéré, dom Klimmen of

opgaan.

^5wó firii wegloopen, vluchten;

"ifiri maroeah, s# sién al

gevlucht. Dit woord wordt het-

zelfde geschreven als fé---

de beteekenis moet uit den

worden opgemaakt.

JX«,« fiskal, hetHoll./Ssteo/;

f^=.U padji-padji,

-vlaggetjes (uit het Mal.).

L^iU padoeka, praedicaat van

vorsten en den Resident (uit

het Mal.).

Secretaris ter onderscheiding

van den Secretaris des Sultans.

!u^ féfé; bia féfé:

- parelachetp.

jUi fiki: sifiki,

aJ^ fiolah, het HoU. :

voor begeleiding van Buropee-

3 tjakb I

; èn

Dit woord wordt altijd ach-

teraan geplaatst, tenzij met
maroeah verbonden , in welk

geval meuzegt pas a

jiXi*uL5pasantèr,f

^u.»ju«lj pasisi
'"

(lilt het Mal.).



y«5Lu«U Pas
plaat vóór

B TEK.NATAAKSCHE TAAI,.

een aamd-ij.-ji; pat re

op Hal- ^tnuMe.

3iXas.SIS papatjédah, em\'4j^ 'yV'l,i"--Z"
Meater, SeaevolaEoemgiiVahl.; '^VSoiB&l de Maleische

de bladeren zijn een genees-
middel tegen heete toorts.

Bij MiQTiEL en Filet minder
goed Boppatseda.

iU«lj papaïtah, een
Curanga amara Jnss.; d„ „,„-

deren worden aangewend tegen
de z.g. zwajte psoriasis.

ï^U palta, met de vlakke hand

meer

J'^ paL., „ „., _.„_
• (uit het Kal.)

;
pakéan, Meed,

Meeding; paké akal, een list

beramen; paké froiraan,
Mirgerlcleeding.

oX)li palakat, het Holl.pM-
kaat, rondHinken.

iJU p a 1 a h , los maken, los raken,
b.v. iipalah idaatar, hy
deed evjn tulband af.

iU pané; pané djarah, te

- paard stijgen of ryden
;
pané

óti of pané toma öti, in

een prauw klimmen ; a i b a n é

,

doen op of instijgen, ergens

in laden; hobané, plaats

na.bij Jiet strand, waar door

een nachte gloming prauweu op

tyiKi pajoeng,
''

(uit het Mal.).

IjaS- poetra, prins,

een vorst (uit het 1

Sultane, daar de Ternataansche
djoOe bóii, is (Valektijn
geeft V>, blz. S61, den onge-
bruikelijken titel van dioöe
poetri).

In het zeldzame geval dat de
Sultan eon vrouw uit de lagere
klassen tot echtgenoote neemt

,

heeft deze den titel van djoöe
fa dj ar o (te Tidore daaren-
tegen djoöe piugi).

^JJ.UJÖ patalion, verb. van
bataljon.

^yi patoko, een boom, Cy-
oas circinalis L.; de bladeren
worden gej

worden fljn

den gelegd.

^lAS-j padjc
~ of bak mo'.

vruchtm , die bij

ten, de vruchten

aangeboden.

SiXi.si^S patjéda , ,

vervaardigd van de Conus-
schelp, die in hetTemat. bia
ar ah heet. Dit geschiedt door
in het met een hakmes afge-

kapte middenstuk der schelp

oen drie voet lange bamboe,
waaraan steenen of zware
stukken hout bevestigd zijn,

draaienderwijs te wringen, met
een weinig zand op den bodem
der schelp om de wrijving te

vermeerderen : een geoefend



man kan op deze wijze in één

dag een armband aimaken. De
prijs verschilt van ƒ0.80 tot

ƒ 2.50, naar gelang van de

grootte.

In enkele Alfoersehe dialecten

heet zoodanige armband ba-

jXjiXj podikoe, binden, vast-

binden.

J par, het HoU. paar.

J para, het HolL voor.

^^ pèrban, het HoU. ver

van de muniulfjle afstamme

lingen van den vorst (uit het

HolL); zie ook bij kait]il.

(j^ pas, het HoU. pas.

>l^y.*«j pasamaroeah, dient

om een geheel verleden tijd uit

te drukken; zie Mj pasa en

iha, groote loods,
'

' (uit het

bannen.

mandi

partadah,

' verz

Mal.).

-AA**J pasi-^, V.-

'"soelxn (uit het Mal.).

f^\)^s>M pangdjaraan,
vangenis (uit het Mal.).

ijl P a p o , dicht , dicht bij; p a p

5

'"
dicht I

'''"' ^ ' *'

juU-^paratjajah,

(uit het Mal.).

J^*»wi p r è s t i I ,
installeeren

"een vorst of hoofd (wellieht

verb. van het Mal. pgrsil).

U«^-s pareksa, nasien, onder

zoeken (uit het Mal.).

UMfuoJ pèrmisi, verlof, ver

gunning (uit het HolL); lah

'Mf P
'tgee

;al.).

regeeren, besturen (uit het

^kf pil'

en dusjaar : wordt door

met de woorden tahi

ü^f of pr:

papö tarah,
benedenkant.

Sibapö, ne

tegen iets aan i

i\fi ^pi popa

wah, een slinge.j^ , —

-

mordica muricata M. ; de vruch-

ten worden gegeten.

Meuw-Guinea
i,yu

UjCS- pakata: öti pa

.,^ii

1 soort vaartuig.

3 o ah, Alfoersehe

..j^-„ ___ het district Sawoe
Halmahera.

JjkH palangki.
" fin vele talenL(in vele talen).

i^iyU paloedi, het omhulsel



van de takken van densagoe-

palni tot een korf saamge-

iz. wordt vervoerd.

^^^uSi p a 1 i s i , voorbijgaan, ovei

-gaan; palisi toma soal
njië, ov&r het groots pleü

gaan.

ï»-ij pont, het Holl. pond.

jtaS pantah, zie bij oespérali.

>^+t^ii panirnboer, talisman,

amulet.

^J^\yi po e was, 'oersadigd (uit

het Mal.).

g^Sji poetoes, beslissen (uit

het Mal.) ; besluit ia echter

pi toesan.

^!s.jj poedji, to/' (den Heere)

,

dus overdrachtelijk voor gebed

(uit het Mal.); wellicht een

verkeerd gehoord poedja.

jóji pödö (= pöpö), kort, het

fi^«,^ pösi-posi, een boom,

"Sonneratia sp.; die vooral in

een modderigen bodem bij de

uitmonding van rivieren voor-

komt.

Jiji pöpö, kort, hetzelfde als

pödö.

aó-j^ji pope dab, sagoebrei.

^Liy popili, zie bij pili.

'fiSji poelang-poelang, fe-

dó, iets kort maken.

Déhé pödö, naam van een

kaap op de westkust van Zuid-

Halmahera, die aldaar de

grensscheiding vormt tusschen

i Ternataausch

t,^Ji pörö-pörö, een soort bal

van rood laken, bij feestelijke

Q als tot de staatsie

de hand gedragen en dan dik-

werf nog op bijzondere wijze

versierd.

^j«j.i pos, post, buitenfort.

sten (uit het Mal.).

sóys poelah, geven; mapoe-
lab, verdeelen.

5,Ui piarah, onderJwuckn, ver-

sorgen (uit het Mal.).

_SkA3 pétjé, modder, modderig
~ (liet Mal. betjek).

SiXjó pédah, hakmes, houwer.

jiii pèpèr, 'pijper, fluitist (uit

' het IIolL).

Jl^ pip ij dmt, oude dnit, ook

-geld; pipi tambaga, tope-

„„o" bet Gouvernement aan

Sultan en hoofden volgens bet

contract uitbetaald.

,JLo piia, blind.

üJLas pil ah, vleugel.

^.l/i pili, uitkiesen, uiteoelmn,
•• nagaan; popili, id.

iiXij^ pindah: mapindah,
verhuisen (uit het Mal.).

ï.a*S pebak, rang, soort, af-
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deeling (uit het Mal.); péhak
ma-djongihi, de plaats, die

iemand naar sijn stand of af-

péhak raangi
ngofangaré.

pLa/j péa-péa: "bif

soort parelschelp, o-

gezooht om het paarlmoer.

J\S kati, het gewicht van Hen

-naam , ook wegen (uit het Mal.),

.jirkadö, tot, tot aan, naar;

sigadö, ld.

ka, soodat, tot, ten behoeve

van, b.v. ka matögoe ri-

oewah, soodM er geen einde

aan Itwam ;
1 a h 1 m a n o

vroeg menschen tot roeier

M- ka ah, eerst, daarna;

sikaaiah, id.

^c.iy karé, gaan eien, onder-

' soeken, soeleen.

J.SL< kapal: kapal praEg,
oorlogschip (uit het Mal.);

kapal mèl, de maiïboot,

welker komst volgens het volk

telkens door een regenbuiwordt

u ^ , delmet , , , _-

lelijk de bladeren

AS kabö, politieoppasser.

f^jiy kabi-kabi, een fe

"Graptophyllum hortense

'

de bladeren worden uitg^r

—

en het sap bij koorts toegediend

üuLr kat
leiden.

^'vc
den baguDpaiiii ..iwii^.j

,

aaneengenaaid tot repen

vadem lengte en op

3 afstands ove* ...

gdiHgu , een dakbedekking

, j,n , welke tot B a 6 jaren

kan duren.

^ J\S katé-katé, een slinger

-

"plant ,
Guilandina Bonduc L.

;

bij pijnen in den rug wordt

daarop met
wreven.

xSLS' kap ah, de ,.»-... -

Gossypium indicum Lam.;

bladeren worden
-"——"<-

bij d

buik

op den

het Mal.

Mj

Filet minder

f/l/ kagè-kagè
'«Icaget.

wULS" kalababih, em plant,
'

ilocasia macrorrhiza Schott.

;

de schil der stengels wordt

'

warm water
'-"'--'" --

bulkziekten

Bij MiQDEL e

goed Ka ba.

JJ[S kalawai
ren weerhaak.

U^[f kaléha, een ;--,-,

soort, Bclectus megalorhynchus.

^[S kamar, het Holl. Mmer.

.«Lfkamoe: ake ma-kamoe,
" .---j ~* "f kan, ook dikke

,Yy>\Si
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fylTkano-l
Arundo sp

stampt

rtefaoort,

gels woi'-

,
dit fljn ge-

uitwendig bij

LTJ

«'

^^'

(LT kaoes, het HoU. tows:
voorts Mj saha.

,LS Kaoe, district op de oost-
Icust van Soord-Halmahera

,

belioorende tot het sultanaat
Ternate. In den tetst als ver-
banningsoord aangewezen, daar
van oudsher het gebruik be-
staat personen , die op Ternate
iets misdreven hebben, naai
Halmahera te verbannen.

„jiS' ka win, vrouw of echlgb-

noote van voorname personen :

van mindere lieden fohéka'
z. ald.

slr kaha, lm
kaha Hal
Jabah, enz.

Kaha lam o, het groote
land; in de spreektaal gebezigd
voor ITalmahéra.

Kaha ma-g(jt,jö, * Ie-

laeting
, door lieden'van andere

eilanden of distrieten voor het
aanleggen van tuinen in eenig
district aan het hoofd betaald.
Nam ft kahè., zie bij

^"LT kai, Mmen (hot Perz.
•'-Tin); kai ma-idjah,

ahér, kaha

j^ïjjlr ka.ioe lasi, een boom,
Semecarpns Forstenii BI.; het
hout dient tot — '

BIJ MiquEL (

goed Lassi-li

gevolg (uit het Mal).

xjjJjLJ kailoepah, een boom,
Brioclendrum anfraotuosum DC;
met het boomwol vult men

Filet minder
s 1 - j a s s i.

jLuJ'ka

tevolg (uit

ÓmS" kabila, doos, gevlochten
vanpandan- of tabisasoe-
bladeren (hetzelfde als het
Makas. kambilo).

V^^ kitab; kitab Oellah,
het boelc Gods (uit het Arab.).

idUJ ka tal ah, de witte kakatoe.

dUxf koetika, tijd, tijdstip
(uit het Mal.); toma koetika
ènagé, fe dier tijd.

J.ASi.f kaitjil, (wel kaitjili
uitgesproken), titel van een
vorst of voor iemand van vorste-
lijke afkomst, in hetMaleiseh
gewoonlijk door prins terug-
gegeven.

'X'iELB (Tijdschr. Kon. Instit.
4» volgr. Dl. I, blz. 357) ver-
gist zich, door dien titel niet
op sultans toepasselijk te ver-
klaren.

yliXrkadatoe, ook wel kada-
t o o n g , het paleis des Sultans
(uit het Mal.).

Kadatoe Todoré, het
huis, waar de Sultan -—
Tidore overnacht b

iSiijiXS" kadoedi, schurft.

'j^JiW k o d i h ö , opnietm, a
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1 W.

iihö,

j^a-ykooratji, yeei van kleur.

liuol^ karamat, heüig graf,

heitige plaats (uit het Arab.).

ij\S karana, want {nit het

Mal.).

viiOj.S' karèta, rijtuig (nit het

Port.).

f^.S If o r é h o , omlieeren, terug-

gaan '^
sigorfjho, wendm^

zich rechts wanden.

bUfki
(vrag.

hè, waar,
)rnw.); tagi kasiha,

Kapita ki
.

die het opzicht heeft

groote poort en de bev

den Sultan overbrengt

dienstdoende ofaoieren.

C>*^

eenkomt met dien ^

apitèn; kapltèn-
(het inheemsehe ka-

pitatotkapitèn vervormd),

sah-

den : slechts adellijki

lijk de naaste bloedverwanten

des Sultans, worden hiertoe

benoemd.
Bij de Sultanscompagnie

staan ook kapiteins en het

Hoofd der Makassaren heeft

eveneens dien titulaireu rang

bij de schutterij.

si

rkomjei

komen jullie van daan ?

idXhtS k a s t ó 1 a h , turkscke

tarwe, Zes. Mays L. ; wellicht

is de benaming daarvan afkom.

stig, dat de Kastihanen het

eerst maïs in deze streken

hebben ingevoerd, ifiloe

benaming in het Maleisch der

Molukken.

^y^ kasoeba.
(uit het Mal.).

J\Ji' kaporal, verb. van hel

Holl. korporaal.

ojiaS' kapita, oorspronkelijto

vorm van het sedert meer ge

bruikelijke k apitèn, z. ald

ySy£f kbk-btoe, mvart.

.jiJCy kökéhó, hoes-t, l

ASS' koka
'kokarö,

edö

J^ kagé,

^,5VJ kalari, het Holl. Maar,
'gereed maken.

^g,Us5llf kalafangaré, heeren-

'^dienstplichtigen , die als o e p a s

of kabf) worden ingedeeld dan

wel als djoeroe batakoe
bij de prinsen en hoofden te

xiSkr kalafah, art paal-
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worm, die in

palen doorboort.

^JkS kolano: l°.i)ora«; de titel

van Sultan hoort men door
het volk zelden gehruiken , wel
djoöe kolano =ter Vorst.

Kolano PaleHi„„„a, „,
in 1822 naar Ternate verban-
nen Sultan

2°. pinh
; zie bi]

o^^IjSI^ kalawarnét,
klarinet.

otXXr kolder: makoldèr,
nm^c,r figt jcommando staan

j-uAATk
tala'

Jlöfinö

jjl^jar kalakoean, j

Iioiiding (uit het Mal.).

van een ledilmnt of huiDelyk
hed, in tegensteUing van 1

lantjé, zio ald.

xjUsuXr kalandjingah, een
scliilferaeMige huidsieUe, waar-
Uj de losgelaten schilfers zwart-
acMig sijn.

g^ysv>ar kolontjoetjoe: 1°.

' een boom, Plumeria acntifolia

Poir.; wordt h:

indergoed Koe-
op „--,-

Bij ÏILET
long-sJoei„^_

2°. Naam van „„„ ,„

op het eiland Ternate.

^^lijAS'kalaoedi, kamponghoofd,

JyiS kololi, het Mal. koeli-

ling;sigololi,
of scheppen : een
ambtenaren bij ^„,.„j, ,„,i

eenige negorij door de in prau-
wen te gemoet gaande hoofden
betoond.

j5iAJjJlS' kal on dé, een eetbare
" slak, die op Java aimping heet.

iuliXtJ kömadant, de kam-
mandeerende officier van het

fort Oranje; in het algemeen

rcm,g heeft, omdat de „

danten der schutterij „„ ,„,„

het garnizoen dien rang be-

kleedeu.

^^iSi^ kompania, het HoU.
kompagnie, ook wel het Gou-
vernement of de vroegere Com-
pagnie; kompania lamö,
de groqte kompagnie van da
Sultanstroepen, bestaande uit
60 n

sche bevolking.

,-orang, gou-
ianen, in te-

de echt inland-

Chineesehe en Maka-
wijken ter hoofdplaats

i5».*rkimalaha

^,—„j.toch lager dan s»..o
adji. Campen beweert ergens,

dat dit woord zou ontstaan zijn

van kiëma-laha, maar h^
vergist zich daarin, want ki
is een verkorting van giki,



„_.„,__] hieruit blijkt, dat Ae\^/ koboe, de Dugong.

Tidoreezen de eerste lettergreep ^_j. ^^^^^ fort, sterkte; (uit

het Mal); bèntèng is niet

ikelijk en wordt door

niet verstaan.

, „i dit woord "bezigen ei

danig hoofd gimalaha

ïiiJUS'k

^^ kam 18, Donderdag (lüt

liet Arab.).

„..j-^ kö het bekende

fif^fi koetjoeboe, de kStjoe-

boengheester, Datnra alba Nees.;

de vochtig gemaakte bladeren

^^^^ -n bovendien

die een bijzondere opdracht

heeft, zoowel Europeanen als

inlanders.

xêLiS" kanangah, een 601

Cananga odorata Hook.

,

bloemen dienen tot versiering.

^UTkanangé, isoo even, ow
" Imigs.

JUfkanapoe, het HoU. tafflop

^oftaft

ijlJLif kontrak, voorconirorf.

^JjoS' kontolér, voor Mantra-

leur.

..yjS kantor, nit het HoU.

5.^ konèrah, midden; soi

nionèrah, een wijk of Um-
mng die in het midden is gele-

-
3 konorah,»»!*

iS'kané liiei cp dis plaat',

^Ae klemtoon )p Ie tweede

lettergreep) moei steUig m '-

spreektaal gewonnhik kan
marah.

ij„l^koewas, het HolL kwast.

^a^^ko e t
i
i , verb. van het Mal.

'^"'

tji.

é,J' koerans;, ontbreken (uit

het Mal.).

jjS'köró, nflialen, afspreken

^ om ergens heen te gaan :
wel-

licht een samentrekking van

ka öro, maar men durfde dit

niet verzekeren.

S'koroe, ter dood brenqen.

„ ,.jA o e r o e s i , sfod , ook wel

'^
koor si (uit het Ara.b.); in het

Maleisoli der Molukken gebruikt

men altijd het uit het Portu-

geesch afgeleide kader a.

f^j;/

(misschien

roenej).

en-koeroen:

o erf, vmagd
[ het Kal. koe-

^ S" koré, wind; koró mië,

'noordenwind; koré sarah,

,hé, veranderlyke wind en

van daar ook trmtering.

soort M e r o p s, aldus geheeten,

omdat hij alleen voor den dag

komt, als de noordenwind waait.
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het ,

Cyrill.;

ie-ko

^/ koe.

ming yan verschillende PÈa-
Imigista-sooiten

, door de hevol-
king niet nader ondeifioheiden,

komt.

yi^ibfb, het

s één soort ^

Köfö aangi, een wilde
pisangsooit, Musa mindanensis
B,umph.; met de stamvezelen
wordt het aas aan den haak
der visehlijn vastgemaakt.

Bij MiQTjBL en Filet minder
goed Fana.

^ff koepang, denkbeeldige

munt, tor waarde van ongeveer
7 cents, diis

>/s,,
reaal.

fS'jf kökö, opstaan uit een

sülende houding ; k ö k 5 k ö

,

de substant. vorm en ook als

zie bij

öko.

;r/koekoe
een haan.

«J^rkogah, wat, waarom (vrag.

voornw.); kogah-kogah,
iets, eenig, b. v. öliaka ti-

tah kogah-kogah si ana
1 é w a k , hi} gaf eenig bevel

aan de eerewacht.

jgS^r k o e g é , een plant , Ipo

moea peltata Chois.; het af-

treksel der bladeren is een
middel tegen koorts.

Bij PiLiT minder goed K u g e.

ii\.XlfS' kölötadah, een Iiees-

ter, Leea sambucina Willd.; de
bladeren worden op wonden

Bij Filet minder goed Kollo-
tala.

^Aiji'k o m ó , een loom , Morinda

bracteata Roxb.
Bij MiQDEL en Filö minder

goed K o m i - k o m i.

oy k o n a h , medelijden.

ij^koi, algemeenL benaming
" voor pisang, llusa sp

Bij Filet mmdei goed K oio
^^Koi m^ raoe, pi'iang

3n sooit '.fantbie

^j^kojang, het Mil lojan

ó'ltU^S'kihandak wnnüwv,
verlangen

i uit het Ihl

)

,1.*$' kiaoe, jong, m tegen
stelling vm oud ngofa
kiaoe, (m pw: c/tbnrnil,md

f»y^ki h - k i r

,
-. a k i r a h^, naar gis-

sing (nlt het Hal.).

fyjj.i' k i p a s , waaier (uit het
Mal.).

fhS k é 1 ö , de Moringa ptery-

gosperma Grtn. (uit het Mal.).

^AiS'kèlèrrmakoe-kèlèr,
'gearmd gaan (uit het Mal.).

JoAAf kintal,



(uit het Mal.); sigi 1

ma-k in tal, het erf der g

moskee.

<é^

die

terg; Icië Tarnaté
Ternate (dit is dt

waaronder

1 is).

tieuvelachtige

i op den top zijn be-

1 onder de namen Më:
Têrkan en Wakaf':

de laatste is de ki-aterwand;

zie liierover uitvoeriger: De
besclnijving der hoofdplaats,

Wz. 2, noot 2.

Jr

«jli' g a b a h , bladsteel en hoofd-

nerf van den sagoepalm (in het

Kaleisch der TVlolulrli;en gal/ah^),

dienende tot ven'aardiging van
wanden, zolders en vloeren.

Palali gabah, een huis,

woAirvan evengenoemde deelen

uit gabah bestaan.

^Lf gaté, maag; gató féré,
• benautcd gevoel in de maag-

a b é a , hif las het gebed

_u,Li'gasi,sot«f; gasi djawa,
- van Java aangebracht sout;

gasi böso; sout door uitdam-

•ping van sterk geconcentreerd

i==?ti'gadji,
" (het HoU. gage).

^/.«l^lTgaramalioesoe, een

plant, Andropogon gehoenan-

thns L.; in de bladeren wordt

visch geliooiit.

Bij Filet minder goed G o

maroekoesaoeenKamara-
koesE

met asch vermengd zout, door

verbranding van met eeewater

besprenkeld hout verkregen.

Het hasi ma hohoo, dat

Valehtiju (1*, bis. 206) door

soute kost vertaalt, heeft geen

^1/ gapè, eei

Ophiocephalns.

jli'Gapi, de oude naam van

Ternate , nu nog wel bij deftige

toespraken gebezigd en dan als

kis Gapi ma-toeboe, *
top van den berg Gapi.

Mare Gapi, zie bij Mare.

J'\S gakoe, hoog; pangkat
'ang gakoe, Ivjogebetrehldng.

sfL/ gag ah, Imorts, de zoo-

genaamde koude lioorts.

«L^gam o e , negorij, plaats, stad;

gam uitgespro-

il/ G a a n é ,
district, uitma-

^ kende het zindelijk deel van

het eiland Halmahera, behoo-

rende tot het sultanaat Ternate.

Door verscliillendB schrijvers
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Of ö

fS<S gahoe: magahoe, o)

kiemen; gogahoe, bedry
beroep, ambt, betreMdng.

j5tf'gai, worm, made.

^gijUf gabÊidi, links, Uulxr.

«jjji'gaboerali, eend.

jiyiS'gotölö, een somtriistdiefje.

^liJ'godihö, een soort Oodi-

Bij Filet minder goed Ko-
dilio.

jS=.l/ goer^tji: 1°. goud,
' gouden (niet te verwarren met
koeratji = geet).

2°. een plant, Curcumalonga
L.

; de wortelstok dient als
wrijfmiddel.

Goeratji karabangah,
een plant, Curcuma Zerumtet
Rxb.

het laatste geval gewoonlijk
gögóröahé.

ïjj^ garnati: oepas gar-

oppassers , diepun-

filii) dragen e.

!pa8 garnati

öl/ ak.

Lnj.f goraka, een plant, Zin

giber offlcinale L.; de wortel-
stok wordt

iS-Wt/ga

^gffil^S' g ö r ó a h é , vuilnis , als af-

gevallen bladeren op een erf,
stukjes papier, enz. op de vloer

jvoning , brokken van
! of vruchten in een
en dus ook voor goe-

n geringe waarde: m

eener

klappei

prauw,

,al

. ''; IS «.. „„
behooren tot de

- .-- den Sultan bij

groot ceremonieel.

ifS görohö, olie.

ijj^S gösörah, de muskaat-
nootboom, Myristica sp.

^^Ui'gofaaa, een boom , Vitex
punctata Schauer.; de schors
is een middel tegen buikziekte.

Bij Filet minder goed Ko-
fassa, hetgeen Robidé van
DUB Aa in den waan bracht,
dat die boom in zijn woorden-
boek niet voorkwam.

oiiéj^if goefernement, se-

dert deze eeuw in de plaats

^g»l^f gögöröa

)röahé.

,j£f gogöroe,
liefde, liefhebben.

sUitf gogolèha,
laha.

y^^fgogoegoe, t;

persoon, die in de

Dit is eigenlijk de oorspron-
kehjke titel Cafkomstig van
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goegoe), maar op de hoofd-

plaats heeft men teleefdheids-

halve de eerste lettergreep ir

dj o of djoöe veranderd ei

aldaar is de djogoegoe, di

hoogste niet addlyke uit het

bij djoöe.

idJS' gogolah, siek,

siek zijn; gogolah si

giek door beheksing.

^SS g ö g öh o e , onr^p

J%r galala, een boom, Ery-

thrina picta L.-, het spint ia

il visschen.

Galala banga:
lithospenna, die V(

de E.

1 zeldza-

Alpinia Galanga Swarts; de

jonge wortelstok \s " ^"""

de oudere 1

Bij Filet minder goed Ga-

.«Uf g a m a m o e ,
dotiker

,

duister.

SyyiSS Gamkonörah, district

op de westkust van Noord-

Ealinahera , behoorende tot het

Sultanaat Ternate: de negorij

Iboe behoort tot dit district,

jSUf ganapoe, meer, mg
ganapoe kolöfinö,

s^goiaha, dom, maken, be-

werken; gogolaha, id.

^^dJS'goldén.hetHoll.

«jJifgölobah: Gölobah p

'poewah, eeni)iffl»i, Amomum
viUosum Leur.

Bij Filet minder goed Gl o b-

ba boppo-loeloe.
Gölobah koesi.eenjjtotó,

Alpinia gigantea BI. ; de vruch-

ten worden gegeten.

Bij FiLBT minder goed

Globba.

,;>tUi' gölööedoe, okselholte.

Ajjl Galéla, district op de

"oostkust van Noord-Halmahera,

behoorende tot het sultanaat

iiUf gonaga, schijn, gelaat,

manier van doen, voorkomen;

ma-gonaga, naar het schijnt.

'

LjldU^ gan

L,^ galéj&sa, een
j

ii>.*? go e n d i , verb. van g o (

dik.

a.jiS' gonörah, middel, l

^up; zie ook konörah.

^^jjf ganémoe, een boe

Gnetum gnemOn L.

Bij PiLKT minder goed G

isl/ go

gitera sp.

ülj/ gawajah, eenöoom, Psi-

dium guajava L.; de vruchten

worden gegeten. In h
der Bolukken heet

jawas-
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fs^ goboe, een plant, Comme-
5^j5 goerah, ttiin, aanplant;
goerah ma-ngofa, eiland.

üna benghalensis L. ; de blade-

ren worden op bloedzweren
gelegd. ')r S r a h , algemeene bena-

Bij l?iLBT minder goed
ming voor Jomiosa-soorten.

Gobbo. ,U^ gosaoe: njaoe go-

^;yf goeti, verb. van hetllal.
saoe, een kleine »iscA-soort,
die tot aas dient bij het vis-" goentiug. sohen op tjakalang.

y^yf götjö, opbrengst, pro-
duct; kaiiè ma-gütjö, tuin-
kuur

, grondielasting.

Gosaoe ma-doengi,
een plant, Phyllanthus Niruri
L. ; naar de overeenkomst der
bladereu met de schubben van

51^5/ g e d e , ver, verivyderd. gosaoe aldus geheeten.

j^jtW' g d é h , regeling, voor- ^y^ g s e n g i , esuplant,
" ünhalus Koenigü fiich.

schrift.

jÈt^jf gorangö, haai.
13ij MiQuEL en Filet minder

goed Gossongi.
oj^gorap, zie bij orang;

^

daar die lieden geen eigentaal ^j^y^goefernoer, hetz.als

hebben maar Maleisch spreken

,

gouverneur.

worden zij door de bevolking
jij/göfoe, onkruid, gras.als orang Gorap aange-

duid. Göfoedjélah-djélah,

jj^ goeroe, vader; evenals
een grassoort , Orthopogon
Burmanii R. Br.

i a d j i in dezen zin alken van
vorsten gebezigd. d ö , een heester , Euellia dis-

S)}^ g ö r ö , een vogel, Hoctus sp.

Görö-görö, een ioom,

color Nees ; de bladeren worden
aangewend bij behekste zuige-

Cerbera lactaria Ham.; met
Ungen.

de bladeren wordt bij pijnen
in den rug op de gevoelige
plaatsen gewreven.

Göfoe hairan, eéuplant,
Leucas linifolia Spreng.; Miquel
geoft dezen naam op voor Ti-

,s";)}^ g e r e m i , schadmo. Göfoe oskoe ma-njé-

»y
ƒ$' goeroeah, haven , an-

f ö , een plant , Eragrostis plu-
mosa Link.

kerplaats. Bij Filet minder goed e-Fangö goeroeah, ha- koe-manjoffoe.
vengeld.

Goeroeah Ping, de
xA-u^gofélah, muskiet.

eenigste kampong op Kajoa. S^ g e g e , houden, grijpen.



jgi'U^ g o m a t é ,
geeatenskm

" door Campen abusievelijk %

maliaté e
/

yxS g O m O 6 , een hoorn , Arto-

carpus incisa L.

^yS' g O e m i , to-im ofwat daar-

voor dient, ook ranlc van een

boom of plant.

SyAxyJ'g o e m i r a il , een heesier,

Premna foetida Kwdt.

.^S g o w o ö 6 , een heester

,

Dendrolobium umbellatum ; de

bladeren worden uitgeperst en
dit sap gegeven tegen liardlij-

vigiieid.

Bij MiQUEL en FttEï mindor
goed Gou en Goe.

^,^ g ow i g o e , «laud, waarin

kippen hare eieren uitbroeden.

»J' g o e 11 i , stortvloed , zie bij

o e h i.

-jSji' g o h i , een heester , Ficus

Wassa Boxb.; een aftreksel

der bladeren in warm water
wordt aan kraamvrouwen toe-

x.jijjjX'goeiiébali,

"Pandion haliactus.

Goehébali tjamah bo-

bo e d ó , een soort

hals.

Goehébah ma-gölö
tjifi, een heester, Treveaia

moluccana Miq.; met liet sap

303

der uitgekauwde wortels wordt
het üchaam bespuwd van hen
die betooverd zijn.

Bij Filet minder goed K o-

6, die, dat, betrekk. voor-

,
ok een eenvoudig

verbindingswoordje of wel-

luidendheidshalve tnsscbenge-
voegd, b.v. oena gé, h^;
mina gé, sy (vrouw, enk.)

;

a n a gé, s^' (mann. en vr.

f^if g é t é - g ó t e
,

- watermseh, Anabas

^tUf gidi,
"ma-dodai,

jJliï' g i k i , menseh: dit is het
•• ziiiver Ternataansche woord,
manoesia is door vreem-
den ingevoerd

; g i k i 1 a m ö

,

een voorna/me; faltji si

g i k i 1 a m 5 , kinderen en
groote menschen.
G i k i a m o i , een soort

met djoöe ina-dihoetoe,
z. aldaar.

yiXjiS' gègér, lawaai (uit het
^'Mal.).

JoS' g i 1 a , lang, i

'van kort ; m a -

tomodi, de

ila
i , de lengte er

vademen.
Gila-gila, vervoli

daarna.

ji^LuS' g i n a d o, vragen, o;
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bah öginado, haar vader sü 1 a h a
,

goed , wel; o e n a
vroeg. öwadjé laha, hij zeidedat

^AA^ g é n a é , dat is te zeggen
,

het goed was; t a r i m a laha,
^ zooveel als , en wel (een ver- goedkeuren, toestaan, sieh ver-

ouderd woord). eenigen met.

sjS g é h a
,
plaatsen , mtten ; a i- y^^ 1 a h a n

,
palmioijn , sagoe-

"gétia, id. en doen plaatsen. aeer.

^ gia, liand; gia ma-ra-
• gai', * vingers; géha igia,

_»5I 1 a h i , versoeken , vragen

;

"Silahi en masilahi,
iemand iets vragen ; 1 o 1 a h i

,

sijn handieekening stellen.

'rlri^ g ö n j i r a 11 , rechts , reeh-
' ter.

gedurig vragen, ook vraag of
versoek en van daar ook gebed.

J ^^lƒJ 1 a b e a n , reede (uit het

Mal.); laboean goe f er-
5f 1 a , een stopwoordje zonder be- neme n t , de gouvernements-

teekenis
, welluidendheidshalye reede, d. i. die voor de euro-

gebezigd. peesche nedersetting.

^u5l la bah, hopen ^ wegloopen. /yj 1 i b k e , hoek.

fsj-y Latah-Latah, naam
van een hampong op Batjan.

Sj-J L a b e a h
, naam van een

'kampong nabij Ngofaöedoe.
Ê.y larang, verboden (uit het
'Mal.). ^ lébé: 1°. meer (uit het

-Mal.); lébé Uha, lébé
L)».S lasa, de bekende toom, django, maar zuiver Ter-
Lansium domestioum (het Hal. nataanach Uever laha fo-
langsat). 1 i , enz.

^jiii la pi, laag (uit het Mal.).

y'y lako, oog; wangé ma-
lako, of ookalleen wangé,
* smi; aké ma-lako, de

2°. mindere priester.

^xjlétnan, vuov luitenant;
ook de officieren van den Sul-
tan voeren deze en andere
titels, tot zelfs die van luite-

nant-adjudant.
C^y lage- lage een plant,

Lomaria scandens Wild.
JjlI langgar, bidplaats (uit

het Mal.).

yoSI lamö, groot, in tegenstel-

hng van klein ; g a m lamö, ^'aAJ 1 f i t i , een heester , Aca-

groote stad.
• lypha densiflora BI.; de bloe-

M a 1 a m ö , iemand van ge-
men zijn een middel tegen hoest.

1
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WM een hrie-f.

ygJJiJloekoedi: siloekoe-
' d i , vaststellen.

»cb ^i)'^ loladé bangah,
een" boom, Mangifera laxiflora

Desr.; de schors wordt afge-

schrapt en als geneesmiddel

hij zuigelingen gehezlgd.

Bij FiLiT minder goed Lo-

laroe toma banga.

1 boom, BrugU',,^ lola

«£5U lolanga
het strand, »
kleine vaartuigen op het drogt

AW lolangi, stuk doek, dat
•• tfiflpm. ppvi wit]/Ipifivin i'n.'ti (ldba%

viordt gespannen (het

langit»).

^•%i lolahi, zie bij lahi.

ls.iU lolantjé,
• mm rMt.fl of doek, om

te aor«iere« (het Mal. langsé).

8<>^U Lolodah, district op de

noordwestkust van Halmahera,
behoorende tot het

Ternate: het hoofd heeft

titel van Radja.

nt, Ipomc
de bladei

m hij diar-

gewend.

1 bamboes-

^^jDlolörö,,

soort , Bambusa verticillata

BI. ; met de bastvezelen wordt
dekriet aaneengenaaid.

•^k e<

woord.
Moluksch-Maleisch

•• en dus avond of nacht; ma-
lob i t a r a h, dienselfden avond.

ojj loeti,

^y lotj

^^^ loeti: loerl dèngo, de
" Lorius garrulus; 1. sar a o e.lOrius garrulus;

een kleinere soo

geel gevlekt.

*i*»y loeslang,

y,J lö

Löfö-löfè, omtrent, om-
itreeks; löfö-löfö matéro,

^yS lofoe: malolöfoe, twee,

beiden, b.v. ana djoöe bo-

batö moefakat soah li-

moi' haka baroe" malolö-

?^yj loeié-loefé, een plan

"Ocimum gratissimum L.; i

bladeren zijn een medicijn vo

oJ loepa, vergeten (uit het

-al.).

JJ lopoe, grooie stok met sil-

"".ren knop, waarvan er hij



306 E TEENA'rAANSCHR TAAL.

groot ceremonieel twee ,„„.

de troep worden uitgedragen,

ylyl loeloe, de knal van

Jj} loelé, rollen, afrollen,
over elkaar rollen, ook met

1, hard __.

1 iets fijn te

^^ loléo

Ideine '

jj»y lom
loedö

-jdragei
te brengen;

jy loöe, een pk..., „„„
iumilis Eupr.; de stokken
dienen voor latwerk van hui-

,,y ah: lo ih-low
-- --.- ambt, niet

ae titel alleen, b.v. djoert
lis lowah', em echte dj:

toelis, die geen chatibi is

eeiiig bijbaantje heeft.

Lolowah ensilolow!

^SyOjJ löhökö, landmnd; een

wind die 's nachts langs de
kusten van Halmahera zee-

waarts waait en in het Al-

foersch siboe' heet.

Vfkii litö-litö, een kruipplant,

Öxalis corniculata L.; de bla-

deren worden in aftreksel by

uSjiJ lire, een plant, Ruellia

repanda L. ; de bladeren worden
in aftreksel aan zmaelin^pn

f^j^ lésa-lé

yiuJ léfi

f^J lépah-lépah, een Bad-
joreesche prauw sonder vlerken,
door Ternatanen zelden ge-
bruikt.

fitX'J lékah-lékah, seaplant,

Zingibei- amaricans BI.; de
knolwortel is een middel tegen
buikpijn.

^jü légb, een statige dans, bij

den Sultan aan huis door sierlijk

gekleede vrouwen en meisjes
onder zang uitgevoerd met be-

geleiding van gong en tifah;
draagt dien naam naar de
zangwijze en heet ook wel

dan verstaat geïmjsrmiseerde
liedjes, op vroolijke bijeen-
komsten door de vlugsten

s^Cj ligoeah, een hoorn, Pte-
rocarpus indicus Wild. (in het
Maleisch der Molukken Img-
goea, geheetenj; de bladeren
worden bij schele hoofdpijn in
het aangrenzende neusgat ge-

stopt, om door opwekking tot

niezen afleiding te geven.
Bij Filet minder goed

lin

P^JCJ ligi. gi: blali,

rkomen.



yJUi lègèr, ditilier (uit het
' HoU.?).

^giii lélé, esD plant, Chavioa
- densa Miq.; de Waderen worden
wel met pinang gekauwd.

^gd^ I é 1 é ï , een boom, Casuarina
equisetifolia Forst. ; de gepofte
zaadjes worden gegeven bij
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schil der vruchten dienon
versiering.

PiLBT minder goed L.

yU^J limaoe, negorij; toma
limaoe ma-daha, binnen
in de negorij. Dit woord is

thans verouderd en algemeen
door gam vervangen.

ysU»J Limatahoe,npa™ "«•^

eezi' kampong , die tot

behoort.

^J lémö, algemeeneta
voor CïfrMs-soorten.

Lémo djawah, Citrus
Limonellus Hassk.; de vruch-
ten worden wel gegeten bij be-

nauwdheid in de maagstreek.
Bij Filet minder goed Le-

Ijobatai, Citrus

vruchten zijn

i het

tinig

angk

Lémo titigilah, Citrus
.Limetta Eisso; de boMI der
vruchten dient als wrijfmiddol.

sicijj liwangkah, boei, lieim;
masaki madoöeroe li-

wangkah fangaré, o? wort

n ja
Lém(

slapen der ledematen.

Bij Filet minder goed Le-
men-jabba.
Lémo kabi, Citrus Ber-

gamia Kisso; de vruchten wor-
:en,

lola:

irah, Citrus

; de bladeren

i5lj.J lèwak, (verb. van l§f-
wacht), ook lèwak djawah,
de eere-wacht, bestaande uit
een korporaal en vijf man van
het garnizoen, die dagehjks
bij het paleis van den Sultan
optrekt; zij heeft ter harsr
beschikking een wachthuis
achter de z. g. oppasserspoort.
De Sultan van Tidore heeft

eenzelfde eerewacht, die om
de maand wordt verwisseld:
die van Batjan krijgt één or-
donnans uit het kleine garni-
zoen van het fort Barneveld.

,^^ lèhè, kreupel, mmk.

r

zitting aanduidt', h.v. kiS

daha. '
^'^^ '^^'

Vóór werkwoorden geplaatst
heeft het dezelfde ki-aeht als
het Maleische èër, b.v. ma-
déro van déro, raalomoe



30S

, Phanera lingiia lliq.

jöU Madoe, naam van een

Mmpong nabij Toloko.

8t>Lo madah, mond.

NB. Het eallabooa van

Valehtijh (Ib, blz. 18) kon

niemand mij veiidaren.

^SlXiijU madikapoe, een

heesier, Conyza balsamifera

L. ; de bladeren zijn een middel

tegen diarrhee.

sl.U maiaha, wordt steeds

achter de werkwoorden ge-

plaatst en geeft dan een ver-

leden tijd te kennen, b.v.

golaha mèraha, het is

gedaan.

Dit -woord komt inbeteeke-

DE TBENATAANSCHE TAAIj.

,JC«U mas
" l-iBt TVTal.^.

^L« mangé, spnm.

^U makoe, een woordje om
den reciproiiuen vorm aan te

duiden, b.v. makoe-piara,
elkaar versorgen ; makoe-
sichabar, elkander bericht

zenden. In het Haleisch der

Molukken gebruikt men hier-

voor het woordje bakoe.

aJU malam, avoyid, nacht (uit
' het Mal.); malam djooma-

ati, Donderdag avond.

ss;

schijnt

dan het laatste

gebruikt te worden.

iU Marah, de naam, dien de

Ternatanen g(

land Makiai

of E

é, steen, lan si

api, het ^piesqlans

, dat in het Maleiach

kleme
versiermgs bijv

op de buitenvlakten

vlochten doozen en hoeden

worden bevestigd

Ook naam van een eilatid bo

zuiden Tidore en daartoe behoo-

rende, alwaar een soort aarde

wordt aangetrofi'en , door de
'

1 tot vervaardiging

en potten

ilah

ifsclmon (uit

bij

ylo alö, niet; komt i

^^yoUma
die den

Arab.).

/lU mai
Boet; m
gebak, 1

" het Ms

imam bij het gebed

napremlen (uit het

11.);

soorten

giki.

a, mensch (uit

5jU ma
Mal.).

nix mah
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^\us mai, doch, slechts, maar.

>y.to majoor of majoor
nranff. hnnn^ip, in rang van

m. De yerdere

-^._-„ —„-n zijn.'

Kapita, Ie Luitenant,
Alféres, Adjudant, Sar-

djéti,Eon)oraalenBaroe^

;üu mati
, .

samen; fal ah
roebah, de

narasai, geooelm, mt-

i (uit het Mal.).

3iarsèl, veri). vanMo^r-

^Sf oeahé; koré ma-

. „ 3ahé, veranderlijk vanden
wind; zie \A] koTé.

sL.jjo maroeah, reeds, al;

dient om den verleden tijduit

te drukken en wordt dan achter

het werkwoord geplaatst, b.v.

atros of mant
aldus heeten de hollandsche

lenstelling van
rs of scheppers.

.atéro: zie bij téro.

n; pa iah, dat

yi^.f

iT^
yu&o

latèugö bolo si ni dóö.
oe, zi)t gij alleen of met je

jajjjo marinjo, oppasser (uit

'het Portug.); marinjo kiS,

iS^" modjo
Barringtonia

n boom
,

.„.„ r L.

MiQUBL en Filet minder

6 bij déro.

aara, en; komt geheel over-

m met simarah, ofschoon

) een andere wijze

liMus maabad, onrein, onge

'oortoofd (uit het Ai-ab.). Mij

verklaard als een koranwoord

,

beteekenis met haram

^;y.

.riio mangakoe, bekennen,

erkennen (uit het Mal.)-

,.*bCSü, Mangkasar: kam-
' poeng Mangkasar, Maka-

saarsehe ivyk; orang Mang-
kasar, een Ternataansehe

Wakasaar; kapitein Mang-
kasar, het hoofd der Maka-

saren, die den titulairen rang

heeft van ka,pitein bij het

corps schutterij
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£Xj^ manggoestang, de

bekende boom (uit het Mal.).
fi5^* mamoi-moi, hetzelfde

als IQoi^• zie bij moi.

BjLi« man ar ah, daad, hande-
hng, werk, werktuig, besta
sién, dienst verrichten; ma-
manarah, een versterkina
van het vorige; sababoe
kolofmö batö mamana-

^5JlJiX« makoetali, kmgsaam
loopen, voortschrompelm, dooi
vermoeienis of zwakte.

xX:. Mekka h, (ie heilige stad..

U>^ malawan, weerleggen
(lilt het Mal).

r a h, uit angst werd dit gedaan.
j^itjo moelain, beginnen.

KB. Deze Bataviaasoh-Ma-
leische vorm wordt hier alge-
meen geTolgd.

i5,Zmi montere, Terb. van
• monteering; montere lamö,
groot tenue, overgenomen van
het leger, daar de prinsen en

^jtvCJjo miltèr, voor nüitair.

ULo moelia, aanzienlijk, ver-

voornamen allen een rang bii
de sultanstroepen bezitten: al-
leen de jas is voor Ternato

eermi (uit het Mal.). vervangen door een rok en in

^JXiU^ m a 1 in k a n , befiMve (uit
het Mal.).

stede van kepi of pet wordt
de hoofddoek gedragen.

^gjiU^momamé, zie bij mamé.
x=U?.io mandjangah, hert

(uit het Jav.).

^y^e mamanoesia, zie bij
(J.ÜJ» moenafik, huicMJaar,

bedrieger (uit het Arab.).
ykK,^ mamabelo, zie bij

bólo. j^^ minoeman, dranken
(uit het Mal.).

^)\y*« moemoerari, zie bij
yiJ^x mënèr, voor mijnheer;

moerari. toean is deftiger en wordt
yJu^ mamfrou, het HoU. me-

meer van ambtenaren gebruikt.

vrouw; somwijlen speciaal voor yj m ö , si/j, pers. voornw. vrouw.
de echtgenoote van het be- enk.; mögolaha, sy doet of

maakt; mötika mifalahstuurshoota gebezigd, en dan
heeten de andere dames njonja. oewah, »s? verliet haar huis

SjLm-» raamanarah, zie bii

^manarah.
^

niet.

Wordt echter gewoonlijk met
mina verbonden tot mina

\^ mamoea, een Mcgapodms-
soort, die in het zand aan
don zeeoever eieren legt.

i\yx moah, een plant, Maranta
dichotoma Wall. ; met de blad- ^M



gebruikt Mj

,^ Moti, eiland nabij

„„„„„, behoorende tot liet

sultanaat Ternate. Door vreei

delingen tot allerlei name
zelfs mortier, verbasterd.

^y, moté, ï

'"momoté, i

kaha, gelyk

y, mödjoe,
^besig s#«; hangoe mödjoe,

nog niet; toma kokökö
dahamodjoe, nog in staande

moté

/y, mökoe-,

Areca catecbu L., ook pinang-

kauwen; niotoe ma-do dai,

Maba Ebenus Spreng.; levert

het bekende ebbenhout.

Bij ÏILET minder goed Bo-
tolina.

loeléo

x^y, moedjah,
siering.

^jC*is.j« moetjikan; voorBW-

deUnt, d. z. nl, zij, die wester-

sche muziekinstramenten be^

^Oy, mod
gebed (uit

noléo, een

,..^„„ die in het

bosch heuveltjes van zand en

bladeren maakt, waarin de

eieren gelegd worden.

wakker worden;
ts'r"

j6,oo möhö, vadem, ook meten;

'^"a-gila möhö mol foloi,

j lengte er van bedraagt ruim

n, ojyroöper tot het

et Arab.l.

lU^y möröfala

r—
.égah.

Ecbinus trisulcus Lour. ; de

schors is een middel tegen

bloeddiarrhee.

Bij Filet minder goed Mo-

rifalla.

'..j.* möröökah, i

Sterculia foetida L.

«r:

Arab.); pipi

bij pipi.

loi, veikortingv

ald.; moi-mi
»j, b.v. laha

önjikah, t

mönjlkaketen; mönjlkah iwosa
kodihö, eenigen gingen weder

naar binnen; m önjikah ipa-

né öti mönjlkah oewah,
enhelen gingen in de prauwen,

u)j«« moehoetoe, een boom,

Commersonia eehinata Forst.;

de schors is een middel tegen
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brandwonden, door hars i

oorzaakt.

^ mi, wij, mann. en vrouw.
• meerv., maar dan gewoonlijk
met ngonii, verbonden, b.v.
ngomi mi wadjé, wij spre-
ken.

Voorts bezitt. voorn,
de 3e pers. vrouw, eni
b.y. mironga, haar n
mötika mifalah, zijmrliét
haar huis; zie ook bij

„U Moj
nabij de grens met

»« mait, lijk, (uit lietArab.).

xaaA* médjah, tafü (uit het
Port.).

^ytMt mésa, zie bij toloe.

J-.»iy» mèsèl, 'muur (uit het
Eoll.).

1°.

mannen oen
Ook bezitt. ,

met bijvoeging van mi, b.v.

mina mi fanéti, Aaarspe^d;
om er meer nadruk op te leggen,

wordt nog
plaatst, b.v.

fanéti.

jA/i miê, noord, noorden; mië
• si sarah, noord, enmid; zie
ook ie en koré.

llië ma-djaha, zie bij

dj aha.

a
jb narft, trekken, morttreliken.

^jfU nagi, wie, vrag. voornw.

yib namö, Up, vogel; ter

fi:;U

vroegste tijden tot op heden.
Dit woord wordt nooit af-

^Ij-ai na

b.v.

lina dofoe.

vXaaa mi
damo's.

1 (Uit het Arab.).

5»;
kinderen

, ook eenjongere broe-
der of mster en de afsta/mme-
tingen van dese, dus zooveel
als betrekkingen in de zijlinie;

;U. nonaoe, m.
.

m tegensteUing van fofo h é k a;

een grondwoord naoe schijnt
niet bekend.

is\jó nonai,a

5-méhé, langzaam.

;e visschen.

^J nö, gij, pers. voornw. mann.
"- vrouw, enkelv.

,
gewoonlijk

t ngana verbonden, b.v.

ana nö tjako djarah,
slaat het paard. Alleen ge-
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fcezigd bij werkwoorden ligt ei

b.v. nö tagi.
tégo, set je.

Het schijnt somwijlen ook
voor den 3en persoon te worden
gel)ruikt, b.Y. no dadi ko-
lano, Jii^ wordt vorst; nö
tiadi ni hadji, "

"

"Ji
öt, 1 uitnoodiging tot

i^yj norall,

<ronw:meerv.,6ndan.=.u..
alleen maar gewoonlijk met

dj é ,
gijliedsn segt.

Alleen gebruikt sluit het

meer een bevel in, b.v. ni
tagi, gaat henen; ni tégo,

Vóór zelfst. naamw. duidt

het op een enkelvoudig!

zoowel mannelijk als vrouwelijk

en dan gewoonlijk met n g
b.Y. n ga na ni falah, je

Het schijnt evenals n
kele malen voor den 3en per-

soon te worden
het aldaar

sSjj nita
laha, /

löfö nitah.

(5Uu.aj nistjaja, mker
- getw^feld (uit het Mal.).

^^
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aditi,

—l, wadjé, spreken, eeggen:

'^oena öwadjé, hi} seide;

i wadjé, si) meiden.

jiS'lolj wadikah
wreven.

wrijven, in-

,,l, warö, toeten;

'^en sihaka w
h&ka warö
arö, kennis

geven.

^t. wari, omvc

staan.

Toealah wi
toealah.

uwen , open-

ri, zie bij

^)^} waringi,

Urostigma sp.

een boom

,

^t, wangé, dag
^ van daag; wa

söwangé,
ngé lamö,
igé tjakö.

gé lobi,
tah.

den gefieelen dag ;

Wangé-wangé, e

ca^tj waktoe, ti

(uit het Arab.).

JIj walö, numl, keer

alö
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r, op elkaar; kawalöm

«J^l, Waiolah, naam
kampang op Ternate.

yS„ wöto,

, woero3;»; soort S

u*i)

»; wösa bangah s

Ngö
iemand die brieven of" bood-

^êjj Wongi, collectieve bena-
- ming voor * sielen van afge-

'Ugima-falah,

of Uitten de woning.

sSp wokah, een palm-soovt,

Livistona rotundifolia Mart.
Wökah-wökah, eenwffei,

Oorvua sp.

yüj. witoe, du
witoe höki

,

wen of fe water laten , "b.v. van
een prauw, die op het strand
ligt.

^j wigoe of wigo

f^jJb, wélé-wélé, a]

"naar benec

touw , luchtwortels

,

planten, ei

bangah, woudboom; ható
ma-djaga, hate ma-alii,
haté ma-raoe en haté

llaté bosoeah, eenöoom,
Inocarpns ednlis L. ; de vmcli-

Haté boewah jakis, een
boom, Anacardium occidentale

L. ; de vruchten worden ge-
goten.

Haté boewah kira-kira,
een boom, Xylocarpus grana-

tum Koen. ; de bast wordt in

bitter te maken : het in elkaar

zetten der

vrachtdeelen is ei

de uitspanning.

Haté bido-bidö, een soort

Haté bési, een boom,
Blackwellia foetida "Wall.; de
schors wordt in het warme
water gedaan , dat men aan
barende vrouwen

Bij Filet minder goed Hate

Haté totèo, een boom,
Cordia Myza L.f de bladeren

schurftwonden ge-

Bij Filet minder goed to-

tebo.
Haté toeri, een boom,

Agati grandiflora Dsv. ; een
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aftreksel der bladeren wordt

aan barende vrouwen te drin-

ken gegeven.

Haté tomé-tomé, een

boom, Flaeourtia sp. ; de vruch-

ten 1 jrden s

Haté tj_--, -— -

Covellia racemifera Miq.

;

aftreksel van de baat in w
water wordt

Filet minder goed

tsjorro.
Haté dofabé

Miq.; het uit de bladeren ge-

perste sap is een middel bij

^yXs' hS,sa, de krijgsdans ofhet

spiegelgemcM , in het Maleisch

der Molukken als tjalcalelé

bekend,

ulsb hasö, swaar

,^L» hisi, leui

«chabar hasi, e

richt.

^Is! hangoe, ni

modjoe, nog

oewah; saba
dokagé walen
modjoe, omdat

-êU» a boom, Alsto-

FiLBT minder goed

Hate doffal mado
Haté dingah, ee.- ^ ,

Polypodium quercifolium Whd.
Bij Filet minder "

"''

dinga-dinga.
Haté sönjiha, eon boom,

Caesalpinia Sappan L,; het

spint wordt in aftreicsel toe-

gediend bij bloeddiarrhee.

Bij Filet minder goed

Haté fisa foer_ _,

woekerplant, Fieus sariegata BI.

Haté namö-namè, ee

boom , Cynometra cauliflora B

.

de vruchten worden gegetei

L» had ja, besproeien met wi

:adja, bespatten met

„.„ scholaris R.Br. ; de schors

wordt gekookt en het water

gedronken bij miltaandoening.

Bij Filet minder goed

lU hang^-' !, b.v.het

jil» hafb, een boom, Canari-

opsis deeumana BI.; de vruch-

ten worden gegeten.

,\jt harö, aan, tot aan; ha
ka, aldaar aangekomen.

^fi.L» hari: hari rajah, feest-

''dag (uit het Mal.).

»

^)

haka warö, kennis geven;

sihS,ka warb, doen loeten;

: tjatoe.

jJ'L» hakoe, ;

^L» hagi, i

„.„„.., -.. sarta hai

injirah si gabadi,

rechts: dit is een formahteit

bij do begroeting in groot
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Sultans.

l-jjL» hao,
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1 Besident (

-ha

mm diepte met een aan _._
sého-Mad bevestigden steen,
die op den bodem gezonlien
met een ruk wordt losj

scheurd.

^jUs hai, duizendpoot; h_._

djangah-djangali, oorworm.

g,L» Il a n j a , moiar (uit het 1

oy^u» hadjrat: hadjrat al

Babi, de mohamedamm
jaartelling (uit het Arah.).

Uüttffl h a a t a , voorarmsleni
(uit het Mal.); ma-ngid'
hasiia rimoi, de diepte

^ hangoe, zie bij ^U.
^jys hobo e, swelling van Se-

isjjB hoetoe: V.
2'. één van hl

komende met het Kaleische
saboewah.
Ook oorsprong van iets

, b.v.

aké ma-hoetoe, hron, met.

Wellicht bestaat er verband
tussehen dit woorden di hoe-
toe, maar men meende van
niet.

ttu^ hötoe, slapen; sihötoe
en masihötoe, ergens op gaan

jijyii hödö, 1'

mahödö, zich besp'i

water bit een put.

^i>ye hödoe, ',

Siifa hoedah,
dah raro,

3l; hoe-

'agoebroodjes ot

j.y» höroe: 1°.

pagaaien (sari).

2°. seelcrabben, Palinurus,
waarvan verschillende soorten,
als h. djoebi, h. bösö, enz.

/jA höko,

^hökö.J

^^ hohoe, voet, poot; m.6-

djah ma-hohoe, da poolen
T tafel.

i^yS" hohè, lachen.

^gy» hoi, uitdoen, afdoen, sieh

"ontdoen van; mahoi, verhui-
zen; mai djoöe kolano
hödoe mahoi, de vorst

wilde niet verhuizen.

fxj^ffi hoenjah-hoenjah, sie-

js hfthöro, bloedzweer.

jAAffl hitoe, keuken, kookplaats.

iX** hida, higken; ohida ikü,
hij Iceek dien kant uit.

j*ffi Heer, de oude titel van
bestuurshoofden.

s-i» hér ah, Met van een vaar-

^'tmg; oti ma-hérah, vlerk-

prauw , als aUeen bestaande
uit het onderstuk zonder op-
hooging der zijwanden.

Halmahéra of Halé ma-
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ah, half ïidoreesche

over dien

Dodinga, noot 2).

Sjjkis hirah: 1°.

'dwijnen-, te hor

2°. hirah-birah, nauwe

U»4« 1

jJOiS Hékoe of Hikoe
^ „ op het

aultansgebied te Ternate, waar-

toe 12 kleinere kampongs be-

A» liénah,
Areca catechu £.,
de noot bij het 1:

(mökoe) gebruikt

jA» hiö: mah

uU Jabah, naam door de Ter-

natanen aan Ambon gegeven

;

zie ook TiELE, tweede gedeelte

blz. 22,

,5i>"lj jaadi, zooveel als adi.

I
j a n g (nit bet Mal.) ; somwiilen

'ter verduidelijking bij i

^ 1

ahikoe, iemand op-
'

'i te verbergen of te

«dLias hélah; hélah kaki, (

ting, ook wel het eene been

daarbij iets oplieUen (uit het

iS^ héle

ytjjt himö, oMd, in tegenstelling

hoofd staande.

^A»j jaané, dat is, name
^ te weten (uit het Arab.).

«jLi jajah, moeder.

jjU. njaboe, mn
rijaboe hcikö,

mLj njata en njanjata, di

del^k sijn (uit het Mal.); e

njata, duidetijJe maken, ïe*--

fcfare»; isinjata, D

^>ü njaré, Hf,
njaré ma-ingi, plaats waar

,b njaoe of njao, viscli.

' Enkele bekende soorten zijn

behalve de elders opgegevene

nog: radjabaoe, grijsenwit
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gestreept met gele

ma mi, blauw met grijze

dwarsstreepen; bètila,
en rood gevlekt; lado
soort paling; singoi-"
met zwarte oogen; ;

e Jakob-Bvertsen.

rood

oerapö,

>;k nja„„., ._,„
het Mal.); kogah s

,IJj njagirara, ses
'zaken en dieren.

ê'yS njagiraangé,
van zaken en dieren.

s^i-xyÓ njagiromtoh,
van zaken en dieren,

ajiX.«j.^ njagiromdidi, ticintig,

van zaken en dieren; nia
romdidi si rara, ees
twintig.

iSy*^. njagimoi, tien, v
' zaken en diejen; njagim
si raha, veertien.

jgS'U njagi, timtca.

}jt4 njiroe, koken.

£^J njong, met dit woord v

'ƒ*?. njirali, oud, oudste; ngofa
riia-njirah, oudste zoon, ook
Tian^onglmfd over een wijk
of een kleine kampong.

K^^ njinga, denlen, verheugen;
sinjinga, aan lett, denhen.

y^4 njikoe,. boven

^r^. njémb-njén

«ij njili4, 1°. land, in te,

stelling van water, ook c

m de verbinding

ma-njiha, het
- deel ervan, b.v.

tahan manoesia ma-njilia=
de overblijvende lieden tegen te

houden; tahoen Dal ahir
ma-njiha, het einde van het
laatste jaar Bal.

2°. een hoorn, Canarium
commune L.; door Filet en
Van Musschenbeoek verkeerd
nia gehoord. Alleen op Makian
wordt hier en daar nit de
vruchten olie bereid.

jUj njanjata,
njata, zie ald.

l«XiJ. njènjoh



BIJLAGE I.

LIJST DER VORSTEN VAN TERNATB EN TIDORE.
(VOIGËNS OPGAAT DEB SDLTANS).

I. VÓÓR DB INVOEEING VAN ]

* ^.j.£ ê't^A*« J«t.^i^

Omtrent de bijvoeging

het praedicaat »SuUan\ zi

aanteekening in Korte

I, sub Tidore.
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II. NA ]

1- cH'*^'*" uHs ^jUi-Lu,

sU slo xUI ijlj j^Lki,„

^^iXJI iUju. ^jLU.»

L5;ir-+-*-'" J-i-ss-s" yLkU

10,

16. ^I^f J,;^^ ^Uil„

18. e^A-IjtUiJ^jA^ijLklu,

;'*-^ isVr" "^^^ ijUiU

JO.
<^i.

^:^.^i
tUss.x) i^ASJ- ^^UiX.„

22. J^y a^ss.^ J.*.arj^|J,Lu,

/^- (.^..^ jjUO»

,
ücuji ^\^ ^^u^i aji ióLóu j,.«:^ji _u yïLTIjï

ekking.

m Javaansehe bijzit; 4 is de

Op

1 3; 5 is

sder van .

1 6; 9 is

1 ; 3 is de zo

(deze komt

m 2 bij .

n 5; 7 i

de opgaaf met yoor)j 8 is de oudste

An ïo'-""r ;™ ' ^" " '•" ''«eder van 9; 11 ia
10; 12 >8 de broeder van 11; 13 is de broeder van
31 van 13; 15 is de broeder van 14; 16 is de zoon

o^deTva^f ie^fI ?s rjrzv^^, t ïr^z

12; 14 is t.„ „.„„„„
van 15 ; 17 is de zoc

van 18; 20 is de brc
van 18; 23 is de zoon

B£^^d:f^^bptr^fr^^s.rLfru^.s
had hij betere gegevens kunnen erlangen.

'' ^tMMt

°De"Sr: rktJ^r-betget vlritn^^'dörT ^'1"-
.Aimh den barmhartige, de lamp ?» het ^kfhet hoofd vaïdtnlr5.dienst, ISKANDAE, die verlicht is door den Onreohte d w ., T ^

I»der rechtvaardigen, Kaiml Am'HAB."
^^P^^hte, d.w.z. de vorst
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VAN DEN ISLAM.

b. Kdore.

1. jgSUU. t;UlL. JujSvS' ^JJ^>JI i;>-»=»
jjUi.l-'

2. ^yaXe J^iaX^ 14. ^
^iXiX.»,! ,^.4)JI ^1 ^JUxU yjyxJI Jaüj ^-4-xl ^jUa-L"^

3. eWi/fj-^ 16. ^1/ J^S^S'

4.
)r'''*' is>^ ijUüX»

16. ^^OJt JU?. iJJoXm,

5. ^jJÜ ^iuL.t ijLM^ 0_t.»^ |UU \^ jjUxU

6. ^j/* ^51/ ^UaO-- 17. )yaij\

7. ytisi^ ijJy u^lii^" sU ^J~!JJI JU-T JJaU
8. y^S^ -^ o^hX^ 18. ^ iM>^

9. pUi/ ^^LkJu ii)j*i*)' ^^lX-^.ss~x ^jLkUu

10. Juè.0 ^}UiU 19. ^^l)JI ^1
11. iJjjJt ijji-, jjl-kU; 20. ^^ó^\.*i\ vjoj <X*^ tj'^=^

12. ^JJJJI ^Sij s^ i^UaA-, 21. ysUs iXtSui yjLkL»

^^Jl J>-iiJI ^1 jjlialw 22. ;j.-aijt a*=.t jjLkU

13. iX^ J.*^
23. i^xJI Jy;l Jk*st r sLi ^jJix)t (5»^ tj.ti.1 (jjUj1«

1
JCJJI «JJI iMOj JiXjJI ^s-i Uib ^Jl iUiii=. ^JLkl„

^*-

j
|vJU ƒ»,=. Jius< sU ijJtXJI ^JCi iX.*^l J-iw, ys, v'j'jJ'

Opvolgende familiebetrekking.

Deze is bij het Sultanaat van Tidore niet meer bekend: liet eenige wat

ik daarover te weten kwam ia dit:

12 is de zoon vsn 11; 13 is de zoon van 12; 15 is de zoon van 13;

16 is de zoon van den broeder van 12; 17 is de achterkleinzoon van 12;

18 ia de kleinzoon van den broeder van 12; 19 ia de zoon van 16; 20 is

de broeder van 19; 21 is de zoon van 16; 22 is de zoon van 21 ; 23 is

de zoon van 18; 24 is de zoon van 23.

Van der Crab (De Moluksche eilanden, blz. 317) geeft onbegnjpelijker-

wija 19 ala eerste Sultan op.

De titulatuur van den laatsten Sultan luidt in het HoUandsoh aldus:

jDe Sultan, de plaatsbekleeder van den Verheerlijkte, de standvastige

i>in rechtvaardigheid door de gunst van Allah den Koning, den oever,

3)d. w. z. heer Ahmad, de triomf van den godsdienst, de vorst, Kaitjïl,

»het Juweel der wereld."

ïl



CONTRACTEN.

Het hoofdbea;msel, waarop de contracten met de vorsten van
Temate en Tidore berusten, ia dat eener volstrekte afhan-
kelijkheid van het Nederlandsoh-Indisoh Gouyemement, gepaard
met eene zoo gering mogelijke inmenging van den opperheer
in het inwendig bestuur.

Hoezeer de vorsten het voordeel genieten van de inkomsten
hunner landen, daarenboven een niet onbelangrijke subsidie in
geld van het Gouvernement erlangen en een billijke betaling
voor alles

, wat door hen in arbeid of voortbrengselen aan het
Gouvernement wordt geleverd, zoo zijn zij niet wij in de be-

noeming en het ontslag der rijksgrooten en verdere hoofden,
doch moeten daarvoor de schriftelijke toestemming van 'sGou-
vemements vertegenwoordiger verzoeken, die ook de acte van
aanstelling uitreikt.

De troonsopvolging hangt af van de keuae van het Gouver-
nement, dat daarbij geheel vrij is de meest geschikte persoon
tot vorst te verheffen, onafhankelijk van oude gebruiken en

Het politioneel toezicht is aan de vorsten verbleven en binnen
zekere grenzen ook de rechtspleging over hun eigen onderdanen;
zware misdrijven worden evenwel berecht voor een recht-

bank waarvan het hoofd van bestuur voorzitter is en wien een
Europeesoh ambtenaar als griffier ter zijde staat.

Voorts heeft de Regeering zich het recht voorbehouden , om
ten allen tijde het bestuur over die rijken zelf in handen te

nemen en waar noodig Europeesche ambtenaren te plaatsen;

ook is omtrent vele andere onderwerpen een regeling getroffen

,

t gelang dit door de veranderde tijdsomstandigheden werd

Het laatste contract met Ternate is gesloten door den toen-

maligen Resident O. M. de Munnick met Sultan Sah Poetka
A.TANHAK en zijne landsgrooteii op den SOm October 1880 en
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op den 15™ Februari 1881 door den Gouverneur-Generaal F.

's Jacob goedgekeurd en bekrachtigd: het is opgenomen als

Bijlage bij het Koloniaal Verslag over 1880 en in De Indische

Gids, 4e jaarg., Dl. I, blz. 693.

Het laatste contract met Tidore is gesloten door den toen-

maligen Eesident E. Schenck met Sultan Djohar Alam en
zijne rijksgrooten op den 36en Maart 1873 en op den Slen

Mei 1874 door den Gouverneur-Generaal J. Loüdon goedgekeurd
en bekrachtigd: het is afgedrukt achter het 2o Deel van A.
Haga, Nederlandsch Nieuw-Guinea en



BIJLAGE II.

TITELS VAN HOOFDEN EN ANDERE RANGEN.

? (Tem.)

Djoijaoe (Tid.)

1,

Alfe

i{Tern.) )

Smgaiji (Tid.) J
' '

Gogoegoe (Tem.) 1

Djodjaoe (Tid.) I

'

Ngofamanjirah (Tern.)

Famanjimh (Tid.)

Kimalaha (Tem.)

'ilia (Tid.)

MaUmo (Tem.)
1

«mo (Tid.) J

Kapita-Kië

Kapitein-ngo)

opperste kamponghoofd.

opperste schrijver.

1 bij de sultanstroepen.

negorij's- of districtshoofd,

onderbestierder.

hoofd van een kleine kampong.

oudste.

opzichters op het sultanserf.
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schrijver.

hoofd der dano's.

Madiadi plaatsvervanger.

foenggama hoofd der Badjo's.

Sosêba sabel- of sirihdrager.

Marinjo Kié' hoofd der oppassers.

Marinjo
\

Kaho 1 oppassers.

boodschapper.

soldaten.

Wanneer de Sultans zich door een Kommissie doen vertegen-

woordigen, dan is deze samengesteld uit de vier eerstgenoemde

hoofden en nagenoeg al de prinsen, die militaire rangen
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VERBETERDE SCHRIJEWIJZE

yan de namen j)ER eilanden behoorendb tot het kij:

van teknate.

(Zie de Bijlage van het Contract In De Indische Oids, * jaarg., Dl. I, Hz.

Temate

,

Hiri,

Tofoeré

,

Mojaoe,

het noordelijk schiereiland van

Halmahera met deszelfs kusten

en eilunden tot aan den noor-

delijken oever der rivier Kajasa

op de westkust rechtlijnig

Tofongo op de oostkust, waar-

onder :

Manamëdé

,

Dowongi Rotoe,

en een veertigtal kleine onge-

naamde eilanden in de bocht

van Sidaugoli,

Doi , op de westkust

,

Tongoai of Toengoeai,

Tjira (4 eilanden),

Toewakara (3 id.),

Goewaë (3 id.),

Salangadé (6 id.),

Diti (2 id.),

Goera Lamo (4 id.),

Arbai

,

(3 id.),

5i>

itjo,

Toetoe,

Goha Kahé (is een

Njaoe Lako,

Adoi,

(S id.).

Tamoe

,

Djéré,

Tagi-Tagi,

Lélo,

klip).

Oesaloeli,

Morotai , ten noorden , n

Ngélé-Ngélé Itji,

Loléba Lamo,

Loléba Itji,

Itji.

Pélo,

Galo-Galo Lamo,
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Galo-Galo Itji,

Tagakja

,

B Itji,

Godoe Goro (2 eil),

Sakéta,

Pidang

,

Kaoe (1 groot en 6 kleine eil.)

,

Miti, op de oostkust

schiereiland

,

Kolorai

,

Takooe,

het

Dowora Lamo,

Dowora Itji,

Katinai Lamo,

Katinai Itji,

Gaané (dit vastland),

Widi (veel kleine eil),

Djërongan,

Kobi,

Orangkaja

,

Topa

,

Salo ma-Kië,

Bobi,

Tolonoeo

,

Koemo

,

Kakara Lamo,

ICakara Itji,

Paolé.

Médé,

Popilo,

een vijftal ongenoemde eilanden

¥Óór Moemoelati,

het zuidelijk schiereiland van

Halmahera van af Foja langs

den zuidhoek liboba naarDjo-

Djolé Kaïla,

en 30-tal ongenoemde eilan-

den;

voorts nog langs de westkust

het schiereiland;

Makian

,

Moti,

de Kajoa-groep,

Siko,

ïalimaoe

,

Taméti,

Moari,

en tien ongenaamde eilanden.

Dat deze opgaaf hoogst onvolledig is, blijkt voldoende uit

den tekst en uit het medegedeelde doorCAMPENin Z>ee/ XXVIII

van het Tijdsch. Satav. Genootschap. De in het contract ver-

melde eilanden van Soela, Banggai en Toboengkoe zie ik geen
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kans te verbeteren: ik verwijs daarom naar de hoofdstukken,

die over deze streken handelen.

Een verbeterde opsomming der tot het rijk van ïidore be-

hoorende eilanden laat ik achterwege, omdat die nieerendeels

tot Nieuw-Guinea gerekend worden en dus buiten het bestek

van dit werk vallen.



BIJLAGE IV.

BEN INLANDSCH OORDBEL OVER HOLLANDSCH

VERRAAD 1).

Maka pada raasa itoe sahingga moelai talioenl316, toedjoeh

hari deri boelan Safar^), maka di takdirkan oleh Allflli, Rat

jan" memegang Goefernoer Krans el menaroh kadalam ai'es

lengaU bClIgail il±a±aixi..

Komedien datang Rat jang membri tahoe pada anakda bn

Soeltan kadalam astananja, dengan alat sendjata bagi orang

iang hadapan moesoeh, serta mengatakan pada anakda Sn

Soeltan: »Pada masa ini kami Rat aoedak menaroHian Goefer-

»noer kadalam ares , sopaja kami menjerabkan tanah ini kapada

»tangan toewan kompani inggris, agar boleh dapat makanan;

»deii sebab kami Rat tiada beroleh menahan kalaparan dan

»lagi Goefernoer tiada soeka mendengarkan pada sekahan kam

»Rat ampoenja perkataan; djadilab kami membrx taboe kapada

«toewan Soeltan, serta mengatakan poela pada anakda Sn

»Soeltan. djanganlah soesab, menanti djoega kami Rat berboe-

„wat betoel ini kapada toewan kompani inggris, sopaja toewan

„Soeltan dapat sabagimana adat dahoeloe." Maka menjahoet

anakda Sri Soeltan kapada Rat-. »Djikalan perboewatan bagi

„demikien itoe tadapat tiada melainkan toewan» Rat sendm

„timbang deri hal perboewatan jang soedah meroesakkan soem-

„pahan jah itoe anakda Sri Soeltan dan sekalian wafflr man-

1) Onder eenige sclrifturen over de woegere gescMedenis van Ternato, mij

door den Sultan ter lezing gegeven, Tond ik deze tesehrijving van het door J.

BODHK en D. I. van Docitom tegen den Gouverneur Oranssin gepleegd geweld

-oniek, a tijdperk, mi 1801)-, ik acht het niet onbelangrijk die
(zi,

I, bdm Uri, daar de T van Safar 1216 ov

,n 19"» Juni het heldenfeit (!) plaats vond.



stri^-nja jang smgut katatoetaa , djanganlali mendjadi tjelaka
«negri kami; deri karna pada masa nenekmojang toewan Soel-
»tim Moda&r dan sekalian traüir mantri'-nja jang bersatiawan
«dengan sahabat jang berkaseh^'-an kapada oleh padoeka aja-
"handa toewan amiral Plaming deri nama toewan kompani
»welandawi, jang mengadakan kontrak dan hormat jang ter-
«niashoer pada Soeltan dengan wazir mantri-nja dalam Maloko
»ini dengan hadjat jang terlebeli kaoentoengan dalam tahoen^
«serta berboowat poela perdjandjian boenji dalam kontrak

«mendjabat Alkoran alathim akan hidoep bersatiawan toewan
»kompani dan Ternate dengan damei tiada bertjerei, seperti
«darali dan daging, koekoe dan koelit; salagi berlindoeng di
«bawali parentah toewan kompani ampoenja sendjata jang
«sangat koewat dan tadjam aahingga hiknglah doenja ini.
»pada antaranja lebeh doewa ratoes tahoen ini sabelom sakalï
«meliJiat atawa menengar bagi Eat ampoenja perboewatan
«demikien itoe." Tetapi Rat tifida soeka menengar anakda Sri
Soeltan ampoenja perkataan, laloe pergi kmtas ka kota Kajoe-
merali, sabingga pada besoek Iiari djoega kapaP aamowanja
masok ka laboehan, serta Kapitan Walker masok dengan
sekalian soldadoe kadalam kota Oranje, maka di toeroenkan
bandera Kompani di naekkan bandera inggris, Laloe anakda
Sn Soeltan dan wazii- mantri»-nja jang melihat bandera itoe
dengan sangat masigoel, djikalau Rat tiada menganiaja oleh
Goefernoer, jah itoe orang inggris tiada dapat masok kadalam
tanah Ternate; deri sebab daja anakda Sri Soeltan dan seka-
Imn mantri»-nja jang memandang pada saliari'akan perboewatan
oleh Goefernoer Jacob Kramei,, jah itoe laki' bidjaksana pada
berdm pakerdjaan dalam paperangan dan menoeroet titah
padoeka ajahanda toewan bangsawan Goefernoer Djindral dan
toewan Rat fan India deri nama toewan kompani welandawi,
dengan hati jang soetji dan bidjaksana. berikoet bagi segala
boenji kontrak perdjandjian dan lagi mengaloewarkan ongkos
dengan beberapa poeloh kojan beras dan beberapa riboefardoe
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sa.oe pada menganoegeraM orang^ dakm isi negri kadoewa

Xk L ini dalam kampong sarani dan islam, danbeberapa

L itoe samowania Goefernoer Kbansbl mengadakan batodja

i takanTn serla n^inoeman pada sahari^ jang txada boleh

hisab banjaknja.



BIJLAGE V.

PROVISIONEEL ACCOORD >) gesloten tussohen de.

Cakel Lodewijk Wielinq
gezaghebber, Mitsgaders den Raad der Moluccosm naam ende ran weegens Zijne Hoog-EdeHeid

'

Den Hoog-Edelen Groot Achtbaren Heer

AlBEETÜS HenbICITS WlESE
Gouverneur Generaal, Beneevens de Wel-Edele Gestrenge Heeren Raden v

Nederlands India

Ter Eenre
en een gedeelte der Macquiansche Hoofden als

den senghadje Ngoffakiaha Eodarat
Ngoifagita AKe

» » Tahane Didie
''

..
'' '-Tahane Maana

» kimalaha Sabale Songaij
" " Peleweri Halilu

Uria
Maüoa Dara
Talapoa Than

;ono Samaun

ter andere zijde.

erklaaren gezaghebber en raad mits deesen dat
»" met meedeweeten en toestemming van Zijn

1) Zie hiervoren blz. 85.
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Hoogheijd den Sulthan van Tematen en Rijksgroten tot dit

accoord overgaat de Eijlande Macqnian en Cajoa als tot liet

Ternaats rijk gehoorende worden en blijven aangemerkt.

Alsoo men alleen met voormelde Zijn Hoogheids toestemming

overgaat om de Maoquianders en de wijnige Inlanders van

Cajoa die geduurende den jongste oorlogen en het daar op

gevolgd Engels bestier zich aan de gehoorsaamheid van Terna-

ten hebben onttrokken en onder de bescherming van bet

TidoTsche rijk zich hebben begeeven op hunne een- en ander-

maal gedaan gegeeve vrees voor de Ternaatsche heerschappij

onder welke zij voorgeeven veel te hebben moeten lijden.

Voor een tijd en wel tot dat met gods hulp de Molncsche

rijken weder in rust order en eensgezindheid te brengen zijn

onder het immediaat bestier van de Compagnie aan te neemen.

3.

Waar door egter niet moet begreepen worden dat de Com-

pagnie voor wettige hoofden van het Eijland Macquian erkend

de°senghadjes en kimelahas zoo als die thans zijn tesaamengesteld.

4.

Alsoo zich nog onder het gesag van ternaats Sulthan bevinden

,

den senghadje van Ngoffakiaha Wilan

Tofasiho BoENGA

Talapoa Badien

Bobawa Gdla

Peleweri Samath

die met een klein gedeelte hunner onderhoorigen het voorbeeld

der overige niet gevolgd maar hun wettige vorst getrouw ge-

bleeven zijn en zoowel uit dien hoofde als omdat de meeste

derselve met 'scompagnies voorweeten en goedkeuring zijn aan-

gesteld in hunne qualiteiten erkent blijven.
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En de hoofden welke zeederd de uytwijking met toestemming
van liet Tidors rijk zijn aangesteld alleen als zodanig provisi-

oneel worden erkend voor zoo lange het Eijland Macquian
onder^ het immediaat gesag van de Compagnie zal staan of tot

dat dien aangaande een andere schikking beraamd zal worden.

6.

Zullende intusschen de hoofden en onderdanen die zich thans
onder 't Ternaats gesag bevinden daar onder blijven ressorteeren

en de overige met hunne onderhoorige onder 'sCompa. imme-
diaat gesag gehooren zonder dat van wederzijde de een tot de
andere zal mogen overgaan als in geheele massa en wanneer
daartoe noch bij gesaghebber en raad versoek zal moeten gedaan
worden wijl anders het overloope van de eene partij tot de
ander niet dan verwarring en tweedragt zoude veroorsaken.

7.

Daar door de uijtwijking van verre het grootste gedeelte der
natie de Macquianders hunne Extirpatiepenningen hebben ver-
beurd die hun buijtendien jaren lang zijn uitgereijkt zonder
dat er na de vuurbraking der Macquiansohe berg genoegsame
blijken voorhanden zijn dat er zeederd dien tijd specerijplanten
op dat Eijland groeijen zoo zal het van de goedheijd der hooge
ladiasche regeering afhangen of na alle Macquianders weder
onder een gesag zullen zijn versameid aan deselve weeder
eemge reeognitiepenningen toegelegd zullen worden.

8.

De Macquiansohe hoofden die thans onder 's Compagnies
bescherming worde genoomen belooven voor haar en haare
onderhoorige 's Compagnies vrienden als haare vrienden 's Com-
pagnies vijanden als haare vijanden te zuUen beschouwen.

9.

Geen de minste communicatie met vreemde natiën hoe ook
genaamd te zullen houden, alle versameling opkoop of handel
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in specerijen te zullen teegengaan, 's Comp. of handelvaartlmigen

die bij of omtrend de Eijknden Macquian scliipbreuk of schade

komen te lijden dan wel hulp benoodigd zijn alle mogelijke

bijstand te zullen bieden , alles op zoodanige straffe als bij de ter-

naatse contracten op het niet nakomen deser articulen zijn bepaald.

10.

Nemen aan in navolging van voorig contracten jaarlijks 300

maten kalk op Tematen aan de Compagnie te zullen leveren

doch teegens de in de laatste jaaren daarvoor geuooten prijs

van 15 stuijvers de maat en zullen voorts op Macquian zelve

buijten voormelde quantiteijt des mogelijk nog in gereedheijd

brengen twee a drie hondert maten die de Compe. zal moeten

laten afhaalen en waarvoor aan hun 20 stuijvers voor de maat

zal worden betaald.

11.

Zullen gestadig vijftig Man beesig houden tot het aankappen

van houtwerken totaras gabba-gabbalatten atap enz. waarvoor

eeven zooveel zullen gemeten als tot dus verre aan Zijn hoog-

heijd den Sulthan van Ternaten is betaald welke vorst het

versameien en aankappen dier bouwmatterialen op zijne landen

toestaat zonder daarvoor iets te pretendeeren mits de Macqui-

anders zich zelve voor hun reekening van mondkost gedurende

dat werk voorzien.

13.

Gemelde hoofden neemen ook aan voor hun en hunne onder-

hoorige om maandelijks dertig Coppen huurlingen te zullen

leeveren tot het dagelijkse werk die even gelijk de ternaatse

onderdanen 6 stuijvers per dag zullen genieten.

13.

Zullen voorts wanneer de Compagnie die nodig mogt hebben

manschappen leeveren tot het ontlossen en beladen van scheepen

en vaarthuijgeu welke lieden meede ses stuijvers daags zullen
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14.

„ hoofden aan om aan temaats
Sultan terug te leeveren zodanige uitgeweeke temaatse onder-
daanen (de Macquianders en Cajoareesen uijtgesondert) diesich
thans op Macquian mogte bevinden of wel nader zich daar
willen vestigen doch zal het aan de vrije verkiesing vau zoodanige
macquianders welke thans noch hier en daar op de Tidoreese
landen verspreijd zijn overgelaten worden , of zij zich bij hunne
landsgenoten die onder Sulthans gezag staan of wel bij die welke
thans in 's Compagnies bescherming worden genoomen wülen
vervoegen.

15.

Laastelijk zullen voor de tijd dat Macquian en Cajoa onder
's Compagnies immediate bescherming zullen ressort'eeren alle

delicten van aanbelang die door deese Macquianders of Cajoa-
worden gepleegd voor den agtbaren justitie deeaes

tueerde wetten geoordeeld worden

Tot naarkoming van hetwelk de senghadjes en quimalahas
van Macquian en Cajoa moeten afleggen den volgenden Eed.

Wij gezamentlijke senghadjes quimalahas en verdere hoofden
en inwoonders van de Eijlanden Macquian en Cajoa beloven
en sweren ons aan alle hetgeene hiervoren is bepaald getrouwe-
Hjk ende opregtelijk te onderwerpen , ons onder de gehoorsaam-
heijd ende het bestier van de Nederlandsche Compagnie gehouw
en getrouw te zullen gedragen geen specerijen die op ons
landen gevonden of ontdekt zouden mogen worden te zullen
verbergen of schuilhouden, maar ten eersten daarvan aan den
WelEdele Achtbaare Heer geaaghebber in het Casteel Orauge
kennis te zullen geeven, ook wanneer en zoo dikwijls de
Nederlandsche Compagnie het weder mogt nodig oordeelen de
speoeri,) extirpatie ten Eijlande Macquian te laten geschieden
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getrouwelijk en na het best vermogen zulks te verrigten en te

volbrengen , voorts generaalijk alle beveelen van de Nederlandsche

Compagnie promptelijk te gehoorsamen eude uit te voeren.

Aldus gedaan beslooten en besworen op het Eijland Ter-

naten in 't Gasteel Orange den 20™ Maart 1806.

(Volgen de handteekeningen van gezaghebber en raden en de

kruisjes der inlandsche hoofden naast liet zegel der Compagnie).



BIJLAGE VI.

UITTREKSEL tjiï het dagboek van den

OVEE DB niTBAESTING VAN DEN BEKG IJ

Zondag 2 Febnari. Des morgens omtrent lialf 9 uur onder-

ging de berg een zware eruptie, nemende een aanvang met
een geluid uit den krater voorlcomende als een ratelende donder

,

waarop dezeke met een ontzettende Itraclit een kolom van een

verbazenden omvang van aseh en rook opgaf, die niettegenstaande

den sterken noordwestelijken wind zich hemelhoog in de lucht

verhief met zoodanige kracht, dat zij een geruimen tijd in dien

stand verbleef, eer dat de wind die massa kon medevoeren en

welke massa uit den krater aanhoudend werd aangevuld en

welker ontzettende werking steeds voortduurde, vergezeld van

een geraas als van een naderenden donder, Tegen 11 urn- werd
de werking der eruptie minder, dan tegen half 12 hernieuwde

de uitbarsting met een geweldige kracht, een verbazende hoe-

veelheid rook en steenen hoog in de lucht opwerpende, bespeu-

rende men onder die massa hier en daar lichtblauwe vlammen,
terwijl aan de noordzijde een sterke lavastroom vloeide, ter

plaatse waar die zich vroeger heeft uitgestort , doch een nieuwen

loop meer oostwaarts als de vorige nemende, vallende na de

uitstorting in een ravijn, dat naar zee loopt. Deze vreeselijke

uitbarsting duurde ruim een uur, wanneer de werking iets

flauwer werd; dan na een um- des middags verhief zij zich

weder met hetzelfde zware geluid tot des avonds omtrent 9

uur; ziende na zonsondergang niets dan groote massa's zwarte

rookwolken, gloeiende asch en steenen uitwerpen, vergezeld

van een vurigen lavastroom. Na 9 uur begon de werkzaamheid
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langzamerhand te verminderen als ook het geluid, werpende

de berg echter den geheelen nacht «ware rook- en asohkolom-

men nit, terwijl zich van tijd tot tijd het rommelend geluid

doch met minder kracht deed hooren.

ilaandag 3 Felnari. Dezen morgen geeft de berg weder

als in den afgeloopen nacht zware asoh- en rookkolommen op

met een afgebroken donderend geluid, hetwelk zich omsti'eeks

13 uur gedurende een half urn- met meerder kracht verheft.

Volgens ingekomen voorloopige berichten zijn door de eruptie

geen menschenlevens te betreuren, hetwelk toe te schrijven is,

dat aleer de lava uitstroomde zij den tijd gehad hebhen van

die plaats naar beneden te vluchten; ook mag men het voor

een gelukkige bestiering aanmerken, dat de lavastroom in een

ravijn is gevallen, waardoor hij besloten is geraakt en zich

niet heeft kunnen uitbreiden , daar hij anders door een nieuwen

loop te nemen groote verwoestingen had kunnen aanrichten.

Boor den sterken noordwestelijken wind heeft de noordoostelijke

kant van Ternate , zoover het benedenste gedeelte van den berg

betreft, geen hinder van de uitwerpselen gehad, maar des te

meer het zuidoostelijk en oostelijk gedeelte, alwaar asch en

steenen in zoo gTOote menigte zijn neergevallen , dat alle tuinen

verwoest en de vruchten vernield zijn, hebbende de inlanders

hunne woningen moeten verlaten , daar verscheidene da,ken door

de zwaarte der opgevallen asch en steenen instortten , hebbende

deze eruptie daardoor veel schade veroorzaakt: ook heeft zich,

volgens bekomen bericht, de ascliregen sterk doen gevoelen

op het eiland Tidore.

Gedurende deze eruptie heeft men geen aardbeving gevoeld:

alleen heeft men flauwelijk tusschenbeiden een trilling bespeurd

als van een voorbijrijdend voertuig.

Het overige van den dag bleef de krater nog zware rook-

kolommen opwerpen met herhaald gedruisch , zijnde des nachts

langzamerhand verminderd.

Dinsdag 4 Fehnari. Des morgens was de berg stil en gaf een

weinig meer dan gewoonlijk rook op.
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,

Febnari. Circa 10 imr des morgens is een
lickte schok van aardbeving bespenrd.

Bimdag 11 Febnari. Met den Sultan van Ternate en eenige
lieeren eene opneming gedaan om de Noord van Ternate van
den loop der lava bij de eruptie op den 30en dezer.

Vrijdag 14 Februari. Des nachts ten half 1 uur deed zich
een lichte schok van aardbeving voelen, die dadelijk door an-
deren gevolgd werd, telkens toenemende in hevigheid. Hij
werd voorafgegaan door een sterk onderaardsch gedmisch als
het ratelen in de verte van den donder: zijnde de schokken
verticaal, zoodat zelfs de hangstolpon niet bewogen. Om half
2 kwam een hevige schok en de trillende beweging van den
grond bleef aanhouden, zoodat ieder zijn woning verliet. De
schokken namen voortdurend in hevigheid toe, terwijl de ero-ste
plaats had des morgens te 10 uur; toen bestond er ook geen
enkel steeneu huis meer op Ternate, dat bewoonbaar was,
zoowel in de Christen-, als in de Chineesche en Makasaarsohé
wijken. Het huis van den Sultan van Ternate, de komman-
dantswonmg en nog een paar kleinere woningen zijn reparabel,
maar de kerk met; alsmede van de weinige overige huizen'
welke niet geheel en al ingestort zijn, zijn de muren gedeelte-
lijk omgevallen of zoodanig gescheurd, dat men er zich niet
in wagen durft en zij tot den grond moeten geslecht worden-
zelfs het fort Oianje, hetwelk bijna twee eeuwen verduurd
heeft, heeft deze geweldige aardbeving niet kunnen weerstaan,
maar is onherstelbaar verramponneerd en de steeuen kazerne
niet te betrekken. Zoo is Ternate in 10 uren tijds in een
puinhoop veranderd en zijn de ingezetenen, die een 500 stee-
nen hmzen bewoonden, geen uitgezonderd, zonder woning,
hun verblijf moetende nemen in de weinige loodsen, die aan
het strand staan. Onherstelbaar is de ramp, die Terïiate's in-
gezetenen is overkomen, doordat alle hunne vaste goederen
vernield zijn; de losse goederen, die nog gered werden, zijn
voor een groot gedeelte onbruikbaar of beschadigd. Van vele
ingezetenen bestond het klein vermogen in 1 of 2 huizen, deze
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liebben niets meer, zijnde de mcesten nog schuldenaars gewor-

den door beleeningen. De kleiuhandelaar , vooreerst geen ver-

dienste hebbende, sleept daardoor den gi'ooten handelaar of

crediteur ook in het verUes, zoodat de particuliere schade op

/ 900.000 wordt begroot. Daarbij is het bij deze algemeene

rHU3p voor de ingezetenen moeilijk onder dak te komen door

het volslagen gebrek aan de noodige materialen tot het bouwen

van gabah-gabahwoningen , inoetende alles van den overwal

door medewerking der Sultans aangevoerd worden, zoodat vier

en meer families zich moeten behelpen in kleine loodsen, die

anders tot berging van schuiten dienen ^ terwijl het meeste

geredde goed uit gebrek aan bergplaats nog io de open lucht

is moeten blijven staan. Gelukkig dat het niet regent, waar-

door totaal bederf der goederen voorkomen wordt.

Nadat om 10 uur de geweldige schok plaats had , zijn even te vo-

ren vele vrouwen met hunne kinderen, niet wetende wat verder ge-

beuren kon , in prauwen uit den wal op de reede gaan liggen. Het

verder lot van Ternate afwachtende , begonnen de schokken te ver-

minderen en langzamerhand verminderde de aanhoudende bewe-

ging van den grond ook. Den volgenden nacht heeft men behalve ge-

durig kleine beweging en nog vier eenigszins zware schokken gehad.

Zaterdag 15 Feinari. Den geheelen dag en opvolgenden

nacht heeft men van tijd tot tijd schokken en blijft de grond

ook trillen' hebbende men mede opgemerkt dat de waterstand

in de putten veel hooger is dan te voren.

Zondag 16 Februari. Do toestand blijft hetzelfde, ontwarende

tegen 8 uur dos morgens een vrij sterken schok: hoewel min-

der hevig herhaalde die zich telkens. Des morgens kwam de

Sultan van Ternate en des middags die van Tidore zoowel hun
deelneming betuigen met de overkomen ramp als hunne hulp

aanbieden met alles wat hun ten dienste stond, wordende door

den Bultan van Tidore reeds een aanzienlijk getal Tidoreezen

medegebracht als ook atap en bamboe tot het opslaan van

loodsen en het opruimen der materialen van de ingestorte ge-

bouwen, die nog te gebruiken waren.
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Maandag 17 Februari. De afgeloopen nacht heeft ons weder

verscheidene schokken doen gewaar worden.

Dinsdag 18 Feinmri. Des morgens 9 uur komt Z. M. Korvet

Nüalenia, Kommandaut de Kapt,-Lt. t. z. G. J. van dee

Plaat, ter reede. Des middags met een rorehepranw naar

Ambon afgezonden het bericht aan den Gouverneur van de

ramp aan Ternate overkomen. Den geheelen dag nu en dan

weder schokken van aardbeving gevoeld , ook den volgenden nacht.

Woensdag 19 Februari. Den geheelen dag nu en dan weder

schokken van aardbeving gehad, stijgende veel rook uit den

berg. Des middags 4 uur was de kolom rook buitengewoon

groot en steeg met veel kracht naar boven ; tusschen half 7 en

7 uur kwaxn een sterke vuurgloed uit den krater, dat bijna

een halt uur aanhield. Den opvolgenden nacht zijn er diie

schokken van aardbeving gevoeld, die echter niet erg waren.

Donderdag 20 Februari, Den gansohen dag schokken van

aardbeving evenals in den afgeloopen nacht gevoeld. Ten 6 ure

'a avonds, nadat er eerst weinig rook uit den berg was geko-

men, steeg opeens een 1'ameuse kolom rook in de hoogte en

zag men gedurende een half uut een sterken vuurgloed.

Vrijdag 31 Februari. In den afgeloopen nacht zijn weder

twee schokken van aardbeving gevoeld , hebbende de berg sterk

gerookt. Tegen 1 uur weder een onderaardsch gedruisoh mot

schokken waargenomon. Des avonds een bijeenkomst gehouden

met de voornaamste ingezetenen over de aangelegenheid van

ïernate. In den namiddag en des avonds heeft de berg buiten-

gewoon sterk gerookt met een vrij sterken vuurgloed.

Zaterdag 33 Februari. In den afgeloopen nacht weder een

paar lichte schokken van aardbeving gevoeld, hebbende de

borg sterk gerookt.

Een kommissie aan den Sultan van Ternate gezonden als

ook aan den Kapitein der Chineezen om te spreken over de

aangelegenheden van Ternate, tot welke kommissie benoemd

zijn de Heeren Otto , Magistraat en Fiskaal, en Van Düijvsnbode,

Kapitein der burgerij.
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Om 1 uur is de Sultan van Tidore ten zijnent voor een

paar dagen teruggekeerd. Dezen dag weder eenige schokken

van aardbeving gevoeld.
.

Zondag 23 lehruari. Den geheelen nacht sterke regenbuien

en veel wind; over dag weder eenige schokken van aardbeving

gevoeld.

Des avonds een besogne gehouden met den Sultan van ier-

nate over de ontruiming van Ternate, waarin Z, H. veel

zwarigheid stelt, doch zich bereid verklaarde het bestuur te

volgen.

Maandag 34 Felruari. Des morgens om half 13 een vri)

hevigen schok gevoeld, ook aan boord van Z. M. Korvet

Nihalenia, zoodat de Kommndant een zijner officieren naar

wal gezonden heeft om des noodig assistentie te verkenen; de

ganschen dag van tijd tot tijd lichte schokken, rookende de

berg hevig als naar gewoonte.

Dinsdag 35 i^hruari. Des morgens ten 6 ure naar Dodmga

vertrokken de Kommissie tot opneming, of op Djailolo een

ïats zou wezen om het bestuur- aldaar over te

brengen. ,,., , .

Met den Kommandant van Z. M. Korvet Nihalenia naar

het noordelijk gedeelte des eilands gevaren om waar te nemen

of de krater van den berg eenige veranderingen heeft onder-

gaan; schijnende het ons toe. dat behalve de oude opening m
den rand van den krater, alwaar bij de eruptie van den 2<=i

dezer de lava overgestroomd is , zich scheureh hebben geformeerd

,

die ook rook ontlasten, en dat de drie heuvels'), die den top

van den berg vormen, hooger en puntiger zijn geworden,

1) Er zijn meerdere toppen of liever hemelaehtige verhetfmgen op den top,

Ijekend onder do namen van: Jfe*-«ft of de eigenlijlce piek in hot westen

Ifed.-na, eer, bergrog van zuid naar oost, TerA™ in het zmdweston en Ifa/-

„f Walux! in het noorden: do laatste, iets hooger gelegen dan de p.ek, ,s de

kraterwand. De door V« dee Oru in Noot 13 dor Gesehiedems van Ternate

(T,;;rf»to-. K,m. InslilvMl, 't' volgreeks. Dl. II, blz. 381 en vlg.) opgegeven

lienariiiiisen zijn miridei' juist,
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hetwelk toe te schrijven is aan uitgeworpen asch en steenen
bij gezegde eruptie.

Des namiddags is de Sultan van Tidore weder te Ternate
gekomen.

Des morgens circa 4 uur liad men weer een sterken schok-
den geheelen nacht had de berg meer dan gewoonlijk gerookt-
gedurende den dag heeft men nog eenige schokken gevoeld

'

mensdas 26 Feiruari. Des voormiddags behalve eenige van
minder belang weder een vrij bevigen schok gehad, hebbende
de schokken hoewel niet »o sterk zich nu en dan den geheelen
dag doen gevoelen.

Donderdag 27 Februari. Dea morgens 10 uur is de Sultan
van Tidore met gevolg naar Tidore vertrokken,

iegen 11 uur had men een ontzettende bui van wind en
regen, zoodat zelfs de Nihalenia aan het drijven raakte: dezendag gevoelde men nu en dan lichte schokken van aardbeving
Des avonds 6 uur kwam de Kommissie tot een opneming
1 Halmahera terug.

-
.

- - ^^..^Q^« „ «iii gcvuciue luen weder
^w. „evigen schok van aardbeving, voorafgegaan door een geruisch

eènte ,1^?°°'-w '™. '""'' ™" '^ '^'''S
en des^vonds

eenige schokken gehad, echter met zwaai-
Zaterdag 29 Februan. In den afgeloopen nacht is geen aard-

beving bespeurd, maar wel tiissohen 3 en 5 uren in den
morgen een lichte aanhoudende dreunmg van den grond
welke dreunmg ook over dag aanhield.

Zondag 1 Maan. In den afgeloopen nacht geen schokken
gevoeld, maar steeds eeue hoewel zachte beweging van den
grond. Des morgens weder een paar lichte schokken en des
avonds een, die nog al sterk was, gevoeld.
Maandag 3 Mmrt. In den afgeloopen nacht weder een paar

lichte schokken r des avonds tusschen 8 en 9 uur in drie
kwartier vier schokken gevoeld.

mn^dag 3 Maart. In den afgeloopen nacht ziin geen
schokken van aardbeving waargenomen, maar wel in den
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lichte schokken gevoeld.

op den middag en ook 's avonds, echter niet zwaar.

4 Maart. In den loop van den dag en 's avonds

jj„,u..,^uy u .,.«„-.. In den afgeloopen nacht zijn geen

schokken maar is een Kohte dreuning bespeurd en des avonds

ten 7 ure had men weder een schok, die eenigszins aanhield:

in den loop van den dag echter niet.

Vrijdag 6 Maart. Heden nacht circa 1 uur gaf de berg

voor een oogenbKk een donderend geluid, gevolgd door een

lichten schok van aardbeving: ook bespem-de men nu en dan

een zekere dreuning van den grond. Des avonds hadden wij

weder een schok.

Zaterdag 7 Maart. Des namiddags met den Kommandant

van Z. M. Korvet Nihalenia een bezoek bij den Sultan van

Ternate gebracht.

Den geheelen dag slechts een paar lichte schokken van aard-

beving ontwaard.

Zondag 8 Maart. Een Kommissie uit de ingezetenen en van

wege den Sultan van Ternate naar boord der Nihalenia gegaan

om te bedanken voor de verleende assistentie. Des avonds een

bezoek van den Sultan van Ternate gehad, dat tegelijkertijd

diende tot afscheidsbezoek aan den Kommandant van Z. M.

Korvet Nihalenia. In den afgeloopen nacht en op den dag

lichte schokken gevoeld.

Maandag 9 Maart. Ten 10 ure 's morgens onder zeil gegaan

naar Java Z. M. Korvet Nihalenia: in den afgeloopen nacht

geen aardbeving gevoeld.

NB. Met eenige lichte schokken op de volgende dagen

eindigde deze catastrophe.
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CEREMONIEEL
1 BESTELTJNG VAN DEN I

Maandag 13 December 1751, Heede zijnde de dag dewelke
tot het ter aerden bestellen van het lijk van den overledenen
Coning van ïematen Zijn Hoogheijt Ameeie Iskander Dioel
Cabnaine Siaeoeedin Kitchel Radja Latjwt bestemt was zoo
begaf zig den Heer Gouverneur benevens de Leden van den
Pohtiquen raad Exepto den Majoor en hoofft der Militie
CHfflSTOFFjsL TnisKAs, die door Zijn E. Agtbaaren ter bewaring
van 't Gasteel na voorige Exempele genomineert was naar het
Ternaatsche Hoff, afgehaalt wordende door den
Goegoegoe Pati Saeanga gen*,

den Hoeoum Soasio Haeboen
» do. Samaija

» Sengadjie Limatadw Maoedi
» quimelaha Tomaüoia Papoeloea

en gevolgt door den Leeden van de Justitie en eenige mindere
geqiialificeerde-des Agtermiddags ten drie Uuren aldaar ge-
komen zijnde het Compliment van Condoleance aan de respec.
prmcen en prmcessen, mitsgaders Konings-Nahestaande afgelegt

,

naar een weijinig aldaar te hebben Tertoeft wierd het Lijk van
Sijn Hoogheijd, onder het gesohreij van diverse Vronwsper-
soonen en gesang van een meenigte Moorse Priesters door de
naaste Prmce van den bloede, in een met wit Lijwaat omplakte
kist overdekt met diverse soorten van gonde stoffen en Lakens
buijten het Paleijs gebragt, en onder twee Sijde, mitsgaaders
twee gemeene quitasols, op een van bamboes gemaakte draag-
baar gesteld, boven hetwelke een Verhemelte van sijde (ledi-
kantsgewijs) met falbalaas van diverse Couleuren en belegt met
geslage silvere dubbelde Arende en andre ornamente, Mitsgaa-
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dera Eondsom met luaooivo g^uv^- „„..„o-.- - ^^ „ _
opgei-egt, waarna zig koidnga bijwiJYen en diverse zi)ner Huijs-

bedienden. .an de Vrouwelijke Sexe in den rouw gekleet en

de hoofden met zwarte floersen bedekt, soo onder Toors. vei-

hemelte als bezijda '^ honing. Lijk boven op voor. araagtea.

begaaven, gelijk mede aan ijdere zgde van het hoofït en Voeten

Endt een manspersoon draagende ijder een standaart, metsii-

veie sonnen en Maanen, ende nevens deselve de hier vereng:

quitasols benevB. dier draagers, voor 'sKonings Lijk sag men

een persoon neergebogen sitten met silvere vergulde stormhoed

op 't hooft omwonden met een rouwtulband. buijten alle welke

personen nog verseheijde andre waaren, die op voorn, draagbaar

de volgende rijxornamenten droegen, Namentlijk

Een goude water Gorgoleth

» d". Erff kris

» kris met goud beslag

» zijdgeweer met een goud gevest Haak en oorband

» rotting met een gouden knop en
, .. , ^^.

» silvere vierkante blaker met een do. tabakspijp en ketting.

Terwijl alles op gem: baar gehoorden dus Verre m ord^e

a voor af

Een Compagnie Ternatanen

„ do, Macassaaren

» do. Burgers en

>, do Buropecse Militairen

alle onder hunne Officieren, on welke drie laatste bevoorens

door den heer Gouverneur daartoe waren gecommandeert
,
op

„„s Inlandse konings Lijftrawante

'sKonings trompetter met een silvere trompet

het Paart van den Vorst overdekt met swart Laken en geleijd

door twee van 's Konings Luijtenants

de draagstoel van Sijn Hoogheijd met een swart Laken

bekleet.

Hierop volgden Een menigte soogenaamde Staat Jiiflrouwen
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en manspersoonen dragende de volgende ornamenten als
Een goude ketting van draatwerk
>> d", stormhoed

» do. Pinang Bekke scliuijtsgewijs gemaakt met een goude

» d». pedang

» zilver koffertje met do. tobak en kalkdoos
vijff zilvore soliootels

" do. do. kleijnder

ses do. taefelpieringen

drie do. schulp do.

een do. Massak kom
twee ps do. water Qorgoletten met lange lialsen
dne do. vergulde Zoutvaten
Twee do. Lampetkannen met haare schotels
Een do. Olij en Mostaert Pot
Twee do. vergulde roosenwaterflesjes
Een do. stormhoed

twee do. Pierings tot Sirij Masa
drie do. Snuijters

twee do. wierookvaaten met haare kettingen
Een do. tampat Sirij schuijtsgewijs met zijn toebehooren

do. » bloemwerk
» do. verguld wierookvat

do. doorwerkte sohootel

do. Effen do.

do. schootel met een stolp

do. vergulde do
do. wierooksvat met zijn pierring

" pr. do. vrouwe Muijlen.
Op alle Voorschr. ornamenten volgden vier van Zijn Hooght..rtaatsd_n draagende rjder een Vaandel overtUen metwrt Lijwaat, boven dewelcke door vier mindere dienaars Ben

vernemelte van wit hnnen met falbalaas gedraagen wierd.
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„„„.u,. 's Conmgs Mandsche Spoljongens met Colingtans en

andere Inlandsclic musicale Instrumenten, spelende op dezelve.

Hierna kwam den opperpriester, in een rood goud lakensch

bovenkleet benevens een meenigte mindere priesters en tempel-

dienaars in witte en andie kleederen. Vervolgens 's Conings

lijk, 't geen gelijk hiervoolen gesegt is op Vooraohi'. draagbaar

wel ongevaer door twee hondert en vijfftig koppen gedraagen

wierd. Makende de singende quitasolle standaarts-, en ornament-

dragers en drageressen mitsgaaders Papen en priesters en een

rood goud baar met malkaüderen meede Nog wel een getal

van Yijftig persoonen uijt
,
gaande 's Conings Europese Lijfwagt

aan wedersijde 't zelve waarna het lijk wierd opgevolgt Eerste-

lijk door ses Bnropesohe aanspreekers , alle in den rouw gekleed

met hangende Lamphers op de hoeden, Den Ternaats Prins

OüTHOoEN AiJAN Saha, op voors. Lijkstaatsie volgden een

meenigte chineesen alle in den rouw met witte doeken om

het hoofft, en wordende de uijtvaert beslooten door de wijven

en bijwijven der rijksgrooten mitsgaaders andere voornaame

Temaatse vrouwen alle in het wit en met sullaneese goenij

sakken om hunne middels strekkende tot een bewijs dat zijl.

van goeden en niet van slaeven afkomst zijn.

In deeser voegen dan wierd 's Conings lijk voor deszelfs

Paleijs naar de hoofft Tempel opgedraagen, uijt dewelcke het-

zelve naar eenige priesterlijke ceremoniën aldaar volbragt waaren

,

weder op dies doodpraalstede gebragt wierd, waarna men de

route rogt uijt tot aan de scheijding der Ternaatse en Maka-

saarse negorij nam, en vervolgens door een dwars straat achter

eerstgen. Negorij om, naar de koningklijke begraafplaats, wor-

dende buijten de hiervorengen. stoet het lijk door een consi-

derabele meenigte van menschen gevolgt en vergesekchapt.

Aan de grafstoede gekomen zijnde wierd den Heer Gouverneur

benevens de Leden van den Politiquen Raad, door den hier-

vorengem. Prins Oüthoobn onder een Saboe die voor 's konings

graf opgeregt was, genodigt, en het lijk daar binnen gebi-agt,

mitsgaaders door de Priesters van dies goude, Sijde en andre
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Lijwaeten

.L, INZ.

waarnaar hetzelve

veele Ceremoniën

1 graff ter diepte van omtrent drie

eenige priesters saten, wierd bijgeset,

door 's Comps. Militairen , burgerij

,

ijder drie charges gedaan. Item

liet Gasteel Orange en vier

. diverse couleuren ontbloot,

ot gesangh, en 'tverrigten vai

door de

vadem, ei

wordende ondertussen f

Tematanen

Negen zwaare Canonsohoten

van het fortje Terlucco.

Naar dat het Lijk ter aarde bestelt en naar hetzelve het

ceremonieel der priesteren tot circa de clocquen seven uuren

verrigt was begaf zich den Heer Gouverneur benev». de Heeren
van den raad en andre medegangers wederom naar het koningk-

lijke hof, alwaar deselve met een glas wijn en bier, mitsgaaders

koekjes kraakeUng en ander gebak wierden geregaleert en ont-

haald tot omtrent agt uuren wanneer den Heer Gouverneur

en den raad van de koninglijke familie afscheijd nam en

keerde, begeevende het overig geselschap zich

1 ijder logies
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STAATSIE-VLAGGEN VAN DB SULTANATEN
TERNATE EN TIDOEE.

L Bandera kmipani of B. iataljon (Kompagnies- of

Bataljonsvlag.

De vlag is van gele zijde, het doek om den stok gewonden;

de stok loopt naar boven in een ijzeren punt uit en heeft aan

het ondereinde een koperen knop; lengte = breedte = 1 M.,

lengte vau den stok Vl^ M. In het midden is een vak van 0.4 M,

uitgeknipt en daarin gezet een wit zijden lap van gelijke

grootte, waarop met paarszijden letters geschreven staat:

^byi ^jlOJj Soit

d. i. Al Molok Boeldan Tarnate , de Molukken het rijk

Ternate, waarbij Molok een verkorting heet van Molukken.

Deze wordt alleen gevoerd bij groot ceremonieel, als de ge-

heele kompagnie soldaten van den Sultan onder de wapenen

komt, of op de sultansprauw , waarbij een van de ofBcieren

boven op de tent als vaandeldrager fungeert.

IL Padjirpadji led ma-raoe (Vlaggetjes als pisangbla-

Hiervan bestaan zes soorten, allen van katoen vervaardigd,

2 M. lang en een Vj M. breed; zij worden links en rechts

van voor- en achtersteven opgesteld, bij de sultansprauw ten

getale van zes, op de prauwen van prinsen vier. Aan den boeg-

spriet bevestigd, noemt men ze dajaloe.
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m. a. Paniki: b. Njoa (Wimpels als een vleermuis
enrog)>).

Deze zijn ook van katoen vervaardigd en worden bij groot
ceremonieel met een hoi ma-raoe, drie aan drie, laiigs de
buitenzijde der tent van de sultansprauw bevestigd; zes drie-

tallen links en zes rechts.

IV. Jmral (Groote Wimpel).
Waait op de sultansprauw in den top van den groeten mast

boven de hoUandsche driekleur: ook prinsen mogen dien voeren,
maar sangadji's niet.

V. Dajaloe of h

Deze zijn de Helft kleiner als die van den Sultan e „„
voor sangadji's, die er vier aan voor- en achtersteven mogen

B. Tidore.

I Bandera chalifa of B. bataljon (Bataljonsvlag).
De vlag is van geel laken met rood katoenen letters; de

lengte bedraagt 1.75 M. bij een breedte van 1.35 M. Langs
den bovenrand staat de bekende spreuk:

d. i. er is geen God dan Allah en Mohamad is zijn
profeet; on in het midden:

d. i. SoeÜan Todore, de 'Sultan van Tidore.

II. Padji-padji. Driehoekige vlaggetjes , hoog 3 M. en breed
1.35 M., met een wimpel er boven, aan de boegspriet van
de sultansprauw bevestigd. Deze heeten ook wel dofo ma-oeli

^) Paniki m njoa zijn geen Ternataansehe woorden: het eer.sto beteekent
„ .„„„..,. _„ i3 ^ij ^^^^ Makïffiaarsch of vmi de Philippijnen afkomstig: het

"'"'"""-'m die in het Maleisch paroe-pame heet een soort ro"
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\a, omdat zij voor en achter met den stok in een bam-

boe worden gestoken.

III. Koi ma-moe. Op de sultansprauw , voor en achter zes.

IV. Padji-padji. Van mindere hoofden.

V. Koi ma-raoe. Speciaal van de hoofden van Mariékoe

loah isa.

Het voeren van den wimpel komt overeen met Ternate en

enkele hoofden in Nieuw-Gninea hebben nog bijzondere vlag-

getjes, die wel eens veranderen.

NB. Op de Carte des pavillons en usage ches

peuples des Indes Orientales Neerlmdaises (uitgave Ministerie

van Oorlog 1866) is voor Ternate alleen de Bataljonsvlag goed

opgegeven, benevens die welke prinsen en andere inlandsche

hoofden aan voor- en achtersteven mogen voeren; de zeven an-

dere daarop afgebeelde soorten zijn niet bekend. Voor Tidore

deugt alleen het dubbele driekleur-sultansprauwvlaggetje en ge-

deeltelijk dat voor de mindere hoofden; de andere vijf soorten

zelfs de Bataljonsvlag zijn niet juist.
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Jy>ï/lP C^jltJ^\^\î \li <y'y>/^j^'?^^<y'i^</^ ^.*^'—

^

-(iy^icM'^jji. féSAi'^ i Ü'Jlvl^.J»>Li 6\kL-i''^^



/^







^^^^gcUr^fU'

W^Mf^/fi-





t^»\-^^7?/'>;><lK'V'^''^'!^

'^})/!é^L . - - ,

-

<W





,u/.









3^'



'^S'o'J^j'^'t^^'^^d^^^^>-^^^'^





l^iSO'J'-c



TJITCtAVEB" van de firma E. J. BaiLL, Leiden.

I J Dr UOLLiSDÏB HimllnJin^ ii) de bpoetemno der JayiHisclie tml

18S6 gr S / ^ 50

II r kLINKI I I
I

I

'
I I

II M
1

I 1 ,n tn bij de

11. mlr/

/1,U

/U-

ii«h L,

/ ^ ,0

it bi,.,i]p \ do Jnaaiibcliü woordvonmnt; lb82 y O ^U

I I

lil
I I I \MN( A Haivtwoordonb d Nedild en Liiio imleiscle

h,l 1 r ,h iSl,9 / 1
—

C TaEPDL HiiidUidiiio tot de bei.efcmn„ der Miduelecsche tiol 2o di

IbhJ-Sj J dln met \mb,n^,e! / 20 M

L, 101 1 1
imn ilu llon im ?^ ederl indt>( U

Xudi, 1

1

1 1 litru du Neidell

Il lbt)0

Ind plr-incro

^
Hel, miL i,l < IJ ib 1 zi|i UI .1 ,,j[,ü — Ile piij^ Toor mttektnaien is

/ -16 —
BiiiikuirR lil lil klep 111^ 1 ihen ISQU i riln met pH en CU sfbeol

diii,i 11

/112-

C J 1 f
lui kulb 1 b Bindpl

fS2

lurNsi 1 1 u 1 do Limu.iiUiidi.n \ Java ISSij /lo
L li,ïït\l lih 1 Jii tel at m é pHen / I'IO

(, SOHIU >i t ,„1,1 1 1 SI Al '1

SNllDCK 111 r>( lil \T1 L lil
i|

1
'Il 1 1

'

uit IS ritelu m Tl olu,i 1

IMAPRA, IMilllIl 1 lipi/i

IST'I 11 b 1 t 1
1— Tl

Dtrl

1

/ W5
/ 7 80

111 II 1 1
in_ L a 1,1 thun^^lipb dtlab rdti

US ,,1
/ U lO

A-m lul 11 dct (Uil UU 1 Hial iie) is MIS Lenen li 1 tlatc ,Ldetlte

liam illev 1 m 33
1
1/9, en bet 3i gedeilte lloi imOpl /375


